
הליכי קבלת החוקה ותיקונה
והדרכים לעיצוב בית נוסף ליד הכנסת







ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

4

 םידרשמל ,היתודעוולו תסנכל עייסמה ,יאמצע ףוג אוה היטרקומדל ילארשיה ןוכמה
 םירקחמ תשגה תועצאב ,תוגלפמלו ימוקמה ןוטלשה יפוגל ,םייתלשממ תודסומלו
.םתוליעפ יסופדב תומרופרו םייוניש עוציבל תועצהו

 הוושמ עדימ תגצה ידי-לע ותוחילש תא שמממ היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ךכ לע ףסונ
 ףאוש אוה ןכ ומכ .םינוש םייטרקומד םירטשמ לש דוקפתה יכרדבו הקיקחה יאשונב
 םיאשונב םינויד םוזיי ידי-לע תושדח הבישח יכרד דדועלו ירוביצה חישה תא רישעהל
 עוציב ידיקפת ילעב ,םיקקוחמ תופתתשהב ,ילכלכהו יתרבחה ,יטילופה םויה רדס לעש
.וירקחמ םוסרפ ידי-לעו  הימדקא ישנאו

ימורד ירוא :ישאר ךרוע
טינרג הנדע :םימוסרפ תקלחמ להנימ שאר
בוישומ לעי :היירפסה תכרוע
לארשי לאינד ,לטרוא-ןוליא ימת :ןושל תכירע
ןרה ןור :רדסו יפרג בוציע
ןמכטש בדנ :הקפה זכר
ןמגילק הרטע :סופדל האבה
םילשורי ,הקיתעה ריעה סופדב ג"סשתב ספדנ

NBSI    ב"תסמ 2-64-1907-569
היטרקומדל ילארשיה ןוכמל תורומש תויוכזה לכ ©

 ,םגרתל ,טילקהל ,םלצל ,קיתעהל לפכשל ןיא
 וא ךרד לכב טולקל וא רדשל ,עדימ רגאמב ןסחאל
 – רחא וא ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא
 ירחסמ שומיש .הז רפסבש רמוחהמ אוהש קלח לכ
 טלחהב רוסא הז רפסבש רמוחב אוהש גוס לכמ
.ל"ומהמ בתכב תשרופמ תושרב אלא

thgirypoC  yb  T eh  earsI  l ycarcomeD  etutitsnI
detnirP  ni  learsI  3002  

 םתוירחא לעו םהירמוא םשב םיאבומ הז םוסרפב םימסרפתמה םירבדה
.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה תדמע תא חרכהב םיפקשמ םניאו

esehT  snoitarebiled  era  edam  elbissop  yb  eht  etal  nyL  P  . ffohreyeM  hguorht 
reh  noitadnuof  dna  sti  seetsurt  . srM  . ffohreyeM  saw  a hcnuats  etacovda 
fo  learsI  dna  fo  ycarcomed  dna  deveileb  taht  a retteb  gnidnatsrednu  fo 

ycarcomed  ni  learsI  si  lacitirc  ot  sti  erutuf .



5

םיניינעה ןכות

הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה :ןושאר בשומ

11       הקוחה תנכה .א
11   זפ-סניפ ריפוא ,ןיילק דולק - החיתפ ירבד
ןיילק דולקו זפ-סניפ ריפוא תייחנהב ןויד תוצובק
31       א הצובק
33       ב הצובק
45       ג הצובק

57      הקוחה רושיא ךילה .ב
57    לטנגנל םוחנ ,רבנע יבצ - החיתפ ירבד
רבנע יבצו לטנגנל םוחנ תייחנהב ןויד תוצובק
97       א הצובק
99       ב הצובק
611       ג הצובק

241      הקוחב םינוקית .ג
241    םורמ יגח ,ףיש ןליא - החיתפ ירבד
ףיש ןליאו םורמ יגח תייחנהב ןויד תוצובק
441       א הצובק
261       ב הצובק
681       ג הצובק

      תסנכה דיל ףסונ תיב :ינש בשומ

212       האילמה תבישי
212    ןאירא רשא ,ןומרכ קירא - החיתפ ירבד
   רימז קחציו רפלב הלא תייחנהב ןויד תוצובק
912        א הצובק
632       ב הצובק

הנוקיתלו הקוחה תלבק יכילהל םייוארה םימגדה :ישילש בשומ

962     רגמש ריאמ תייחנהב ןויד



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

6

תסנכה דיל ףסונ תיב לש ותוציחנ :יעיבר בשומ

503     ןומרכ קירא תייחנהב ןויד
 
םירמאמ

 - הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה
733   שינב ישיבאו ןמרבוג המלש ,רבנע יבצ   
 - לארשיב ףסונ םיקקוחמ תיב
593  ןאירא רשא תייחנהב ,גינק רפועו רדנאלב הנד   



ןושאר בשומ
הקוחה תלבק יכילה

הנוקיתו





9

םיחנמ

םוחנ ,לטנגנל כ"ח

יגח ,םורמ ד"וע

תסנכל יטפשמה ץעויה רבעשל - יבצ ,רבנע ד"וע

טפשמו קוח ,הקוח תדעו ר"וי - ריפוא ,זפ-סניפ כ"ח

 ;ןג-תמר ,םיטפשמל תימדקאה הללכמה ןקיד - דולק ,ןיילק 'פורפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה  

 יאבצה ןידה תיב אישנ רבעשל - ןליא ,ףיש טפושה ).לימב( ףולא

יזוחמה טפשמה-תיב םויכ ;ל"הצ ,םירוערעל  

תוצובקה יפתתשמ

 ילארשיה ןוכמה ,'המכסהב הקוח' טקיורפ ל"כנמ - רימע ,ץיבומרבא

היטרקומדל

 הטיסרבינואה ,יטרקומדו יחרזא ךוניחל הליג זכרמ ר"וי - ןד ,ןונבא 'פורפ

םילשורי ,תירבעה

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ןקיד - ףסוי ,יערדא 'פורפ

םייח ,ןורוא כ"ח

הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה - יזוע ,דרא ר"ד

 ריכב תימע ;הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה - רשא ,ןאירא 'פורפ

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמב

רצואה רש רבעשל - םרוי ,רודירא ד"וע

ןליא-רב תטיסרבינוא ,תודהיו הרבחל הרדתקה שאר - הלא ,רפלב 'פורפ

הנומש תיירק תייריע שאר - םייח ,יאביברב

הלשממב רש רבעשל - יזוע ,םערב

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - תור ,ןוזיבג 'פורפ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב הריכב התימע ;םילשורי

הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה רבעשל - המלש ,ןמרבוג ד"וע

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,להנימל אישנ ןגס - ןירול ,טריוטסג

 ןוכמה ,'המכסהב הקוח' יכוניחה טקיורפה תלהנמ - הנפד ,רבורג

היטרקומדל ילארשיה

הילצרה תייריע שאר - לעי ,ןמרג

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,םימוסרפ תקלחמ להנימ שאר - הנדע ,טינרג

 'הדוקנ' ,'ץראה'ב יאנותיע - לארשי ,לארה

ןוחטיבה דרשמ - לאפר ,ידרו ).לימב( ףולא

ןושאר בשומ
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תסנכה דיל ףסונ תיב בוציעל םיכרדהו הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה

ןוילעה טפשמה-תיב ,)סומידב( טפוש - קחצי ,רימז 'פורפ

למרכ-לא תיילד תימוקמה הצעומה שאר - יזמר ,יבלח ר"ד

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ

ןיד-ךרוע - םרמע ,ץילמ ר"ד

 תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,גאלשנבואט ןוכמ - רשא ,זועמ 'פורפ

 ביבא-לת

  תימע ;ביבא-לת תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה - דוד ,סאימחנ 'פורפ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה - לארשי ,לגס

תסנכל יטפשמה ץעויה רבעשל - יבצ ,רבנע ד"וע

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,עדימ זכרמ תלהנמ - הרדנס ,ןייפ

 ןוכמה ,הלהנהה ר"וי ;םיטפשמה רש רבעשל -  םייח ,קודצ ד"וע

היטרקומדל ילארשיה

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש ירוביצה גוחה תלהנמ - ימענ ,ץילוק

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,עדימ זכרמ - רפוע ,גינק

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - ליאכימ ,יניירק ר"ד

םילשורי

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע ;םילשורי

הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמ - תידוהי ,פרק ד"וע

-e - דוד ,באר ssenisuB  seigetartS  dtL
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה תרבוד  - תירוא ,ינבואר

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - ססנרפ ,יאדר 'פורפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל הקלחמה - ידיג ,טהר ר"ד

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה - הליהת ,רלושטלא-ץרווש ד"וע

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ תרזוע - לאינד ,ינש

תסנכל תיטפשמ תצעוי - הנא ,רדיינש ד"וע

 ףונ-לתב ריוואה ליח סיסב דקפמ רבעשל - לארשי ,ריפש ).לימב( ל"את
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הקוחה תנכה .א

םיחנמ

 זפ-סניפ ריפוא

 ןיילק דולק

החיתפ ירבד

 דמעמהמ שגרנ ילוכו הנידמל הקוח ןיכהל ידכ ונסנכתה :ןיילק דולק 

 תונויסינב םיברועמ ויהש םישנא יביבס האור ינאש םג המ ,הזה

 רזעיהל לכונ ונחנאש חוטב ינא .התוא םדקלו הקוח ןיכהל םימדוקה

.םהלש תויחמומבו ןויסינב

 לכש ריכזמ ינא םיינויצוטיטסנוקה םיאשונה לע רבדמ ינאש תמיא לכ

 הנושאר םעפה וז ןיא .םירחא תומוקמב םג התלע ,ןאכ הלועש הלאש

 שיש תודוהל בייח ינא .הלש הקוחה תנכהל תננוכתמו תבשוח הנידמש

 ,רשאכ ,)תוגישמ יתאוושה טפשמב ייתועידיש המכ דע( ןטק ינוש םנמא

 יוניש ןמזב וא הנידמה תמקה ןמזב אוה הקוח תלבק לש ךילהה ,בורל

 םיקקזנ םהבש הנידמ לש הירוטסיהב םיעגרה ינש םה הלא .רטשמ

 הרקמל אל םיכייש ,הווקמ ינא ,ונחנא .השדח הקוח תנכהל ללכ ךרדב

 ירהש ,אלש יאדו ןושארה הרקמב .ינשה הרקמל אל םגו ןושארה

 אל ונחנאש הווקמ ינא ךדיאמ .הנש 05-מ הלעמל תמייק הנידמה

 תויורשפא םג שי לבא ,הכפהמ ינפל תרמוא תאז ,ינשה הרקמב םיאצמנ

 םיבלשב אלא ,הכפהמ ןמזב אלש השענש רטשמ יוניש םג שי .תורחא

 הברה שי אקווד הזל .היינש הקוחל תחא הקוחמ קלח רבעמ ידי-לעו

 .הזה אשונב רועישב ליחתהל הצרא אל לבא הירוטסיהב תואמגוד

 :םיטקפסא ינש םנשי .הקוחה תעצה תנכה לש הלאשב ליחתנ

 ,לוכ םדוק ,איהש תויחמומב רבודמ .ילולימ טקפסאו יטילופ טקפסא

 ליחתנ ילוא .יטילופה טקפסאה תא ,ןבומכ ,םג שי לבא ,תילאוטסקט

 המו עיגהל םיצור ןאל שממ םיחסנמש ינפל בלשה הזש םושמ וב

 תופסאב ובשיש הלא םש ,הירוטסיהב םירקמ ויהש ןבומכ .םיצור םצעב

 הנתשה רבדה םויה לבא ,םמצעב םיחמומ ויה ןהינימל תוננוכמה

 ינש םנשי ,הקוחה תעצה תא ןיכי ימ הלאשל הבושתב .תצקמב

 ימ ,ןיכי ימ ,תרמוא תאז .יעוצקמה טקפסאה אוה דחאה .םיטקפסא

ןושאר בשומ
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הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה

 .חוסינ הפ שי ,רמולכ .בתוכו טעב קיזחמש והשימ שי .בותכי ימ ,אובי

 תחאש םיעדוי ,רימז טפושה ,קודצ םייח ד"וע ,הקיקחב וקסעש ימ

 םע אבש והשימ שי .בתוכו טעב קיזחמ ימ ,איה תוירקיעה תולאשה

 .םירבדה תא בותכל ךירצ והשימ זאו ,ירטנמלרפ רטשמ ןנוכל ןויער

 עגונב .יעוצקמה דצב קר זכרתנו ,יטילופה דצהמ עגרכ םלעתנ הבה

 ןודל תאז לכב הצור ינא ,רדסב הז םא ,הקוחה תא ןיכמ ימ תולאשל

 יעוצקמ ףוג הזיאב רזעיהל שי ,ללכב םא ,הדימ וזיאב ,יעוצקמה בלשב

.רהמ יד תושעל ןתינ אקווד הז תאש יל המדנו

 תלבק יכילהת ןבומכ אוה וננוידב יזכרמה אשונה :זפ-סניפ ריפוא 

 םיקלחב קר אלא ,םוחתה לכב םיקסוע אל ונחנא .הנוקיתו הקוחה

 יאוות הזיאב הלאשה תלאשנ ,לוכ םדוק .הקוחה תעצה תנכהל םירושקש

 תקיקח ךשמה אוהש ,יררה יאוות :תופולח יתש שי .םדקתהל יואר

.ינללוכ ,יטסילוה ךילהב הקוח ןנוכל הסנמש יאוותב וא ,דוסי-יקוח

 תויהל לוכי .הזל הז הריתסב םידמוע הלאה םיאוותה ינשש חוטב ינניא

 םדקתהל רשפא-יאש תויהל לוכי ,םילולסמה ינשב םדקתהל רשפאש

 לובג םג שי יכ הריתסב םידמוע ןכ םהש תויהל לוכיו ,קיפא םושב

 תא עיבהל עגרכ הצור יניא .תויופידעה ירדסלו תויגרנאלו םיצמאמל

 ידכ ךות הזל סחייתהל לכוי דחא לכש חינמ ינאו תוישיאה ייתודמע

.ןוידה

 בתוכ ימ ,הקוח ןנוכמ ימ :אוה ,ןושארה אשונל רבחתמה ,ינשה אשונה

 ,ערכוה אלש דבכ אשונ הז םג .הקוח רשאמ ימ ,הקוח ןיכמ ימ ,הקוח

 וז איה תסנכה םאה הלאשה תלאשנ ןאכו ,יטפשמה טביהב אל םג

 .תרחא היצאירו לכ וא תננוכמ הפסא וא ןנוכמה ףוגה תויהל הכירצש

 וא ,המצע הקוחה תא לעופב ןיכהל םג הכירצש וז איה תסנכה םאה

 הקוח וא וזכ הקוח תנכה לע המעטמ דובעיש ינוציח םרוג ךימסהל

.המודכו דוסיה-יקוח תמלשה לע וא ,תרחא

 ימ הלאשל םג תורושקש תונוש תורזגנ םג שי הלאה םירבדלש ןבומכ

 תורודצורפה המ ,ולש בכרהה המ ,ולש טדנמה המ ,הזכ תווצ הנממ

 ןאכ שי .תסנכהמ קבדיפ לבקל רזוח אוה ךיא ,דובעי אוה ןהיפ-לעש

.תודבכ תולאש

 ןוידה תא םילהנמ .םהב קוסעל הכירצ וזה הצובקהש םיאשונה הלא

.הלועפ ףותישבו הינומרהב תאז השענו ,יכונאו ןיילק 'פורפ
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א ןויד תצובק

 ,ןוידה רדס ןעמל .תומידקמ תורעה יתש ריעהל ינוצרב :ןומרכ קירא 

 ,תיוושכעה תואיצמל סנכינ םא .תיטילופה היגוסהמ םלעתנש עיצמ ינא

.הזמ אצנ אל

.הקיטילופ לע םירבדמ אל ונחנא :ןיילק דולק 

 ךירצש םייטילופה תוחוכה ךרעמ תא ןובשחב איבנ אל :קודצ םייח 

?הקוחה תא ריבעהל

 היהש המ תא ונגצה הנש ינפל קוידב .ךכל סחייתא ףכת :ןומרכ קירא 

 .הב ףתתשה שינב רמש הדובע וז .םויס ינפל דמוע םויהו הטויט זא

 ןושארהמ דוסיה-יקוח לכ תא ונחקל ,רמולכ .ונישע הזה ליגרתה תא

%09 לש סופרוק הזיאכ ןורחאה דעו -  בשוח ינא .עצמכ הקוחהמ %08

 דע היה המ הז ,ןותנכ הלבקה ךילה אוה ןוידל םידמועש םירבדה דחאש

 הלאשהש בשוח ינא ןאכו ,הזב םיבשחתמ אל וא הזב םיבשחתמ ,וישכע

 הנש 45 ,ןותנה ךרעמב ,תרמוא תאז .הנוכנ הלאש איה לאוש התאש

.ילוכו הנידמה תמקה רחא

.וישכעו ןאכ לש םירצה םייטילופה םילוקישהמ םלעתהל עיצמ ינא

 .הקוח תעצה תביתכל תדחוימ הפסא םיכירצש ןימאמ ינא :באר דוד 

 תלגוסמ הניא ,העבטמ ,תסנכהש ,איה אשונה לכב ילש אצומה תדוקנ

 תונמדזה הל התייה .הקוח וא לארשיל תרפושמ רטשמ תטיש איצמהל

 ,ןאכ םיבשוי ונחנאש הביסהו תאז התשע אל איה לבא הנש 45 ךשמב

 התייה איהש יפכ הזה אשונב תלפטמ הנניא תסנכהש ללגב אקווד איה

.תושעל הרומא

 הפסא לש תונורתיה לע ונל ץפוהש ךמסמב םיבותכש םירבדה לכל ףסונב

 - המצע תסנכה לש חוכה אוה הקוח תביתכב יזכרמ אשונ ,תדרפנ

 תויושרל תקקוחמה תושרה ןיב סחיהו ,המצע תסנכל םינתונש תוחוכה

.הקוח תביתכב םוצע םיסרטניא דוגינ שי תסנכלש ןימאמ ינא .תורחא

 תגציימה ,תדרפנ הפסא ידי-לע בתכיהל תבייח הקוח תעצה ,יתעדל ,ןכל

 תלוכיה תא תסנכל תתל םג רוסא ןכל .ונומא תא תלבקמו רוביצה תא

 םא טילחהל חוכה תא קר אלא ,הנכומ איהש ירחא העצהה תא תונשל

.םע לאשמל האלה התוא ריבעהל וא התוא תוחדל

 חוכ הפסאל קינעהל םיבייח ,תימשר הקנפשוג תויהל תבייח ךילהתל

 ירבח תריחב ךילהת תא רידגהל םיבייחו ,םיקפסמ םיבאשמ םע יתוכמס

.הקוחה תנכה ךילהתב תסנכה ידיקפתכ הלא תא האור ינא .הפסאה
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 .הפסאה לש תוניידתהה תרוצלו בכרהל עגונב תונויער המכ יל שי

 םישיאו םיחמומ לש ,ברועמ בכרה םיכירצש בשוח ינא ,בכרהל עגונב

 .קויד םשל אלו םיסחיב המגוד םשל קר םירפסמ המכ עיצא .םייטילופ

 תוכז םע םיחרזאה יגיצנ םה םהמ 23 רשאכ ,לשמל ,94 לש הפסא

 וא תעכ םיתרשמ תסנכ ירבח ויהי םהמ שילשמ רתוי אלש ךא ,העבצה

 הנומש תויהל םיכירצ הפסאבש בשוח ינא .ןמז ותואב תרשל םידמעומ

 ונלביקש ךמסמב הרכזוה אל .העבצה תוכז םע םירעה ישאר יגיצנ

 אוה הפסאב החישהמ קלחש ןוויכמש בשוח ינאו ,םירעה לש תוגיצנ

 ילפיצינומה - ימוקמה ןוטלשהו יצראה ןוטלשה ןיב תוחוכה יסחי לע

 ימוקמה דצה תא גצייל םיגיצנ םש ויהיש דואמ בושח ,ירוזאהו

.ירוזאהו

.םירע אקווד ואלו ימוקמ ןוטלש רמוא התא :ןומרכ קירא 

 ןוטלש והשכיא וא םירע ישאר וא .ימוקמה ןוטלשה ,ןכ :באר דוד 

 תויהל םיכירצ הדעוובש ןבומכ .םהלש טבמה תדוקנ תא איבהל ,ימוקמ

 הדעו ירבחכ לבא העבצה תוכז אלל ,הנידמה יעדמבו הקיקחב םיחמומ

 םש םיחכונ םיחמומהו תיטילופ העצה איה העצהה לוכה ךסב .םיאלמ

 ןוניכב האור ינא ,השעמל .םיקוידבו תיטילופה הבשחמב רוזעל ידכ

 תויהל ךירצ הדעוובש ןימאמ ינא ,ןבומכ .רבד לכל יטילופ טקא הקוח

 טפשמה-תיב גיצנו ,הלשממה שאר ידי-לע הנומיש ,הלשממה גיצנ

 אוה םגש הנידמה אישנ גיצנ םגו ,העבצה תוכז אלל םהינש ,ןוילעה

 ילארשיה ןוכמה קיפהש ךמסמהו ,ןימאמ ינא .העבצה תוכז אלל

 בושחש ינפמ םייוסח תויהל םיכירצ םינוידהש ,ךכב קסע היטרקומדל

 ובשחי תמאב הפסאל םיעיגמש םישנאשו ישפוחו חותפ ןויד היהיש רתוי

 םייטסילופופ וא םייטילופ םיצחל ילב תיניצר דואמ הרוצב םיאשונה לע

 רצותה ,תעדל רוביצה תוכזב בשחתהב וליפא .ןמז ותואב םיינוציח

 ךכ לכ בושח אל רוביצל .םיבושחה םה ,יפוסה רצותל לנויצרהו יפוסה

.אשונ לכל ןמז תדוקנ לכב קוידב הפסאה הסחייתה ךיא תעדל

 לש םילילמתהש ,תרושקתל םירוגס תויהל םיכירצ םינוידהש בשוח ינא

 ,תוישיא תועבצה תמישר היהת אלש ,הנש 52-04-ל םיזונג ויהי תובישיה

 ,הצוחה םימעפל םיאצוי םיטרפש וליפא .תוידוסל ובייחתי םיפתתשמהשו

 םיישפוח שממ תויהל םילוכי םהש שיגרהל םיכירצ הפסאב םישנא

.יולגב רבדלו

 תרמואה הקספ אובמב שי ,ונל שגוהש ןיוצמה ךמסמב :קודצ םייח 

 ןיעשהל ידכ היד הביצי תידמיכרא הזיחא תדוקנ תאיצמב ישוק םייקש
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 תידמיכרא הזיחא תדוקנ ונל שיש בשוח ינא .יתקוחה ךלהמה תא הילע

 ךילה לש סיסבל ותוא השענ אלו וב קובדנ אל םא .יררה ךילה איהו

 הלא ,זאו .הקוח היהת ונינב ינבל אלו ונינבל אלו ונל אל ,הקוחה תנכה

 םימייקה םיעסשה עקר לע ,הנש 35 דועב ,ןוכמה תרגסמב ןאכ ובשיש

 וז תיטילופ הצובק לש וא ס"ש לש ןיינעה אל הז( תילארשיה הרבחב

.לארשיל הקוח םינתונ ךיא הלאשב ונודי ,)תרחא וא

 תישעמ הניחבמ תירשפאה הדיחיה ךרדכ יררה ךילהב קבד ינא ,רמולכ

 ונל שגוהש ןיוצמה ךמסמב השלוחהש בשוח ינא .לארשיל הקוח תתל

 תא ונינפל טרפמ אוה .חותפ לוכהש החנה תדוקנמ אצוי אוהש ,איה

 תחא לכל הבושת ןתונו ,תוידסומה םגו תויתוהמה םג ,תויעבה לכ

 תולאשהמ תחא לכל הבושת ןתמ לש הזה ךילהה .הלאה תולאשהמ

 ינפמ ,הקוחל ונתוא איבי אלש ךילה אוה ,תוחותפ לוכיבכ ןהש הלאה

 אלא ילש ןיעל הארנה דיתעב קר אל ,ןיעל הארנה דיתעב לארשיבש

 אלש םשכ .הקוח שוביגל ועיגי אל ,יידכנו יינבל ןיעל הארנה דיתעב

 אוה ירשפא הארנש ידיחיה ךילהה .דיתעב ועיגי אל ,וישכע דע ועיגה

 הכירצ תאזה המלשהה .הזה ךילהה תמלשהל רסח המ .יררה ךילה

.םיבלש השולשב תויהל

 םימייקה דוסיה-יקוח תכרעמ תא םילשהל שיש אוה ןושארה בלשה

 דע דוסיה-יקוח ולבקתנש ובש ןפואה ותואב לבקתהל םיכירצ םהו

 דוסי-קוח ןיב ,דוסיה-יקוח תלבק ךרדב לדבה םוש האור יניא .וישכע

 ,תודגאתהה שפוחלו יוטיבה שפוחל ,ןויוושל דוסיה תוכז תא עבקי רשא

 ןיבו ,ותוריחו םדאה דובכ דוסי-קוח ידי-לע םויה םיסוכמ םניא הלאו

.2991-מ דוסיה-יקוח

 לבקתה אל הז זא םג .לדבה האור אל התא המל :זפ-סניפ ריפוא 

 ריבס אל הזו השולש לומ העבראב וא דחא לומ םיינשב ,הריבס הרוצב

.תרחא הררב ןיאש רמול רשפא .רדסב הזש דיגנ ונחנאש

 דוסי-יקוח 21 תמיוסמ הרוצב ונלביק .תרחא הררב ןיא :קודצ םייח 

 זא ,הכאלמה תא םילשהל ידכ השולש וא םיינש דוע ונל םישורדו

 ךילה רפשל ןווכתמ יניא .םיקוחה 21 תא ונלביקש יפכ התוא םילשנ

 21 ונלביק ונחנאו יררה אוה סיסבה םא .ופוס תארקל אצמנ ינאשכ

 ךילהה תא םילשהל לוכ םדוק הצור ינא ,הקוחל סיסבה םהש דוסי-יקוח

 תויורשפא לש ןיינע הזש יאדו .וישכע דע השענש ןפואה ותואב הזה

 תמלשהל םישורדה דוסיה-יקוח לש םומינימ תמישר עובקל שי ,תויטילופ

.לבקל ךירצ הז תא .דוסיה-יקוח תכרעמ
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 ןאכ .דחא ךמסמל דוסיה-יקוח סוניכ לש הכאלמה אוה ינשה בלשה

 הכאלמה .הז תא רשאי ימו הז תא םישוע ךיא ,תינכט הלאשב רבודמ

 םוש תונשל אל ,רמולכ .תיטפשמ תינכט הכאלמ תויהל הכירצ תאזה

.תיתוהמ הניחבמ רבד

?בלושמ חסונ וא שדח חסונ הז :ןיילק דולק 

 םכותמ איצוהלו דוסיה-יקוח תא תופנל ךירצ .בלושמ חסונ :קודצ םייח 

 תאזכ הכאלמ םעפ ונישע .דוסי-יקוחל םיכייש אלש םירבדה םתוא תא

 המכ וראשנ הטיפשה דוסי-קוחב .הטיפשה דוסי-קוח תא ונלביקשכ

 .םיטפושה קוחלו טפשמה-יתב קוחל וראשנ םירחא םירבד המכו ,םירבד

 ומכ תושעיהל ךירצ הזו םיחמומ ידי-לע תושעיהל הכירצש הכאלמ תאז

 הכאלמה תא ושעיש םישנאה לש םדי תחתמ ,תרמוא תאז .בלושמ חסונ

 רבד םוש הנשמ וניא ונכות תניחבמש הקוחה חסונ תאצל ךירצ ,תאזה

 תניחבמו תינושל הניחבמש אלא ,םימייקה דוסיה-יקוחב בותכש הממ

.הקוח לש הרוצ ךמסמל ןתונ ןכותה

 ךירצ ימ איה תלאשנה הלאשהו ,הקוחה רושיא אוה ישילשה בלשה

 וא :םירבד ינשמ דחא לבקל לוכי ינא לבא יל רורב אל .התוא רשאל

.תסנכה וא הקוחה תדעו

.רחא םוקמל ןויד הז :ןיילק דולק 

 תאז רמול הצור ינא ,תרחא תונמדזה יל היהת אלש תויה :קודצ םייח 

 םע לאשמב רושיאל יפוסה רצומה תריסמ דעב ינא .םיטפשמ ינשב

 ךרעה תאו תיגיגחה תועמשמה תא הקוחה ץומיא לש טקאל תתל ידכ

.ול תויהל ךירצש יכוניחה

 ןוכמה םא .היטרקומדל ילארשיה ןוכמל והשמ רמול הצור ינא

 לש הזה ןוויכב וחוכ לכ תאו ותעפשה לכ תא חיני אל היטרקומדל

 דואמ תוריינ בותכל ךישמי אוה ,יררה ךילה ידי-לע הקוחה תמלשה

 ךילהל יטנוולר-אלל ומצע תא ךופהי אוה לבא ,םיבושח דואמו םיניינעמ

 .הקוחה תלבק

 תתל שיו חותפ לוכה ובש ןויד ,תיטילופה תואיצמב ,תוארל הסנמ ינא

 םיראתמ םתא .הזה ךמסמב ןאכ ולעוהש תולאשהמ תחא לכל הבושת

 םיאשונהמ דחא לכ לע המכסהל עיגנ ונחנא ןיינע והשזיאבש םכל

 תא לישכהל הקוחה ידגנתמל הליעו תונמדזה תאז ?חותפ אוהש הלאה

.יתקוחה ךילהה

 הברה םה לבא ,םיישק םנשי יררה ךילהב םגש הדבועהמ םלעתמ יניא

 ונחנאש ךילה לש ותמלשהו וכשמה םה ,םימצמוצמו םילבגומ רתוי
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 לש ופוסבש יוכיס שי ,תאזה ךרדב ךלנ םאו ,הנש 35 וא 25 וב םיאצמנ

 ,תאזה ךרדב ךלנ אל םא .הקוח היהת )םינש המכ חקייש( הזה ךילהה

 תביתכ תא 'אמ םיליחתמ ,חותפ לוכהש דיגנ ,אשונה תא חתפנש אלא

 הקוחה תא בותכי רשא ףוגה בכרוי ךיא הלאשה הלוע םג זאו ,הקוחה

 דחא לכב ירה ,ןאכ תוניוצמה תונושה תויצפואה ןיב רוחבל ישפוח היהיו

.התלבק תא לישכהל הקוחה ידגנתמל תונמדזה היהת הלאה םינוידהמ

 ונתוא איבהל יושעש ידיחיה ךילהה הז ,יתעדלש רמולו רוזחל הצור ינא

 חותפ לוכה וליאכ ןיינעה תא דימעי היטרקומדל ןוכמה םא .הקוחל

 ומצע תא ךופהי אוה ,הקוח תלבקל ךרדב ונל רוחבל םיישפוח ונחנאו

 תלבק לש ישעמה ךילהל יטנוולר-אל היהיו הירואתב קסועש דסומל

.הקוח

 עיצמש ימ ןיב םוהת וזיא שיש בושחל רשפא ,הרואכל :ןיילק דולק 

 עיצמש ימ ןיבל ,יררה ךילה לש ךרדב ,קודצ ד"וע רמואש יפכ ,ךישמהל

 המ תא םיחתנמ ונחנא םא לוכה ךסב .תרחא הפסא לש ךרדב תכלל

 ןיכהל הקוחה תדעו לע הליטמ תסנכהש רמאנ ,יררה ךילהב בותכש

 .ןכמ רחאל ודבועיש םיקרפ םיקרפ היונב היהת הקוחהו הנידמל הקוח

 תא ינוציח ףוג לע הליטמ הקוחה תדעו ובש טירסת האור טלחהב ינא

 לבקל תוכזה תא ןכמ רחאל המצעל תרמוש איהו הקוחה תנכה דיקפת

 ןיב ,'ב תורשפאל 'א תורשפא ןיב םוהתהש ,רמולכ .התוא תוחדל וא

 תוחפ ילוא ,הלאה םיכמסמה ןמ אצויש המ ןיבל רמוא קודצ ד"ועש המ

.תיארנ איהש הממ הקומע

 אצומ יניא לבא ,הקוח תדעו שאר בשוי םנמא ינא :זפ-סניפ ריפוא 

 'רביש'ה לע ידי םויהש ינפמ קר דחוימ ןפואב והשמ לע ןגהל ןוכנל

.יטפשמ קפוא ונלצא ןיא .רחא והשימ לש ודי וז היהת רחמו

 לכ ונבייש דעש הדבועה יבגל רמא קודצ ד"ועש המ בטיה ןיבמ ינא

 םירסח יררה ךילה יפ-לעש ןמזב וב ,רבד הנממ אצי אל ,הקוחה יביכרמ

.רתוי רהמ הזה ןיינעה תא םדקל רשפא ילואו דוסי-יקוח המכ דוע

 םיקוחה לע רבדמ ינא( דוסי-יקוח םדקל רשפאש המדנ םוקמ והשזיאב

 לבא .)תיתקוח תועמשמ םהל ןיאש םירבד לע אלו ,ןבומכ ,םייתוהמה

 דוע הזש השוחת יל שיש רמול ששוח ינאו םדקתמ אל ומצע השעמה

 םיקיתו תסנכ ירבח המכ םע יתחחוש לומתא .דיתעב תוחפ םדקתי

 קר אל ,הערל הנתשמ תסנכה .תסנכב תויצנדק הנומש-עבש םינהכמש

 שי .םייטפשמה םיאשונה יפלכ הלש תולהנתהב םג אלא הלש ןונגסב

 הקוח םיאור ונחנאש םיגשומב הקוח ןוניכל דגנתמש ,יתעדל ,לודג בור
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 .תויתרבח תויוכז וליפא ,םדאה תויוכז ,טרפה תויוכז לש םיכרע יפ-לע

 םלוב הזה בורהו ,הקוחל טפשמ-תיבל ,לודג אל םנמא ,בור יתעדל שי

 חיכוהש ידיחיה רבדה .תימואלה תודחאה תלשממ ללגב עגרכ ומצע תא

 טפשמה-תיב ןיינע תמילב היה ,דוכילל הדובעה ןיב תופתושב ומצע תא

 ינא ,היצילאוקב התייה אל הדובעה תגלפמ םאש ךל רמוא ינא .הקוחל

 הצור אוה יכ אל ,הקוחל טפשמ-תיב תמקהב ךמות היה ןורשש בשוח

 ,הקוחל טפשמ-תיב הצור םויה דוכילב בורה .הצור דוכילב בורה יכ אלא

.הז תא תעדל םיכירצ םתאו

 ףטחמ תועצמאב אלא הלאה דוסיה-יקוח תא םילשהל רשפא-יא

 .םויה רדס לע תולוע עובש לכש קוח תועצה יתש יל שי .ירטנמלרפ

 םילעמ עובש לכ ונחנא .הקיקחה דוסי-קוחו תויתרבח תויוכז דוסי-קוח

 הרקי דחא םוי יכ ?הז תא השוע ינא המל .הלאה םיקוחה תא םידירומו

 םיינשב ,ףטחמב םיקוחה תא ריבעהל ,ילוא ,ונל רשפאיש תסנכב והשמ

.דחא דגנ

 הטיש איהש בשוח יניאו ,תאזה הטישה לש היצזילאדיא השוע יניא

 וחיכוהש תוטיש שיו ,ינממ קיתו רתוי קיני"אפמ קודצ ד"וע לבא ,הבוט

 תא גישהל רשפא-יאש תויהל לוכי .תובוט ןה תורטמה יכ ןמצע תא

.םימעפל וזה הרוצב םירבדה תא תושעל ילב הלאה םידעיה

 םואלה ףיעס תקיחמ אוהש יוניש רבע ,לשמל ,לומתא ,םוקמ לכמ

 קפס ןיא לבא ,יתדמע התייה המ עגרכ הנשמ אל .תוהזה תדועתמ

 ירה .םייוכיסה לכ דגנ הרק הזו ירוטסיה יוניש הז תובר תוניחבמש

 .קרב לש תינוליחה הכפהמה תרגסמב עיפוהש הזה יוניש דגנ ויה םלוכ

 ,םישדח םילוע ,םייתד ,םינוליח ,דעב ויה םלוכ ,דחא םוי ךות ,םואתפו

 הטלחה לביק והשימ יכ ?המל תאז לכ .הילידיא .םידוהי ,םיברע ,םיקיתו

 םימעפל .טלחומ דרוסבא הז .הטלחההמ ץלחי אוה הז תוכזבש בשחו

 הזכ דוסי-קוח דוע 'בונגל' ךל תורשפאמש תויצלטסנוק רצוויהל תולוכי

.רחא וא

 םירסח יתעדלו הקוח םילשהל חילצנ וזה הטישבש ןימאהל השקתמ ינא

 וליאכ גצוה אשונה .םיילושב םירבד אלו דוסיה-יקוחב םייזכרמ םיקרפ

 רפסמ וראשנ לבא ,םיינש וא דחא ןיינע דוע ראשנו רדתסמ בורה

 ,יוטיבה שפוח לש םייזכרמה םיאשונהש בשוח ינא .םייתוהמ םיניינע

 ידכ םייד םימלש אל ,ןויוושה ,תודגאתהה ,תונגראתהה ,תרושקתה

 המכ רומגל תורשפא התייה ול חמש יתייה .םיקפסמ דוסי-יקוח שמשל

 ןמז לכ תסנכב עוציבל השק דואמ הזש ששוח ינא לבא ,דוסי-יקוח



91
ןושאר בשומ

 ,תשרפמה תכרעמה היהת טפשמה-יתב תכרעמ וא ןוילעה טפשמה-תיבש

.םקוי םא ןוסא היהי יתעדלו ,הקוחל טפשמ-תיב םקוי אלו

 ןימאמ יניאו יתייעב דואמ ךילהתב רבודמ .המכסהב הקוח ךילהת יבגל

 .אל םלועל .ינפג כ"ח ןיבו יניב המכסה לש גוס רצייל היהי רשפאש

 המל לבא .הזמ אצי אל םולכ לבא ופתתשי ,ושגפיי ,ואובי ,וכייחי ,ורבדי

 םג ףוסב יתעדלו המכסה ןתי אל ס"שמ דחא ףא ?ינפג כ"ח דע קיחרהל

 םהל שיו םייביטרפואוק יכה ויהי םהש ףא לע ,ל"דפמהמ דחא אל ףא

 אל ,וזעי אל םה ףוסב לבא ,ונתא בחר רתוי הברה ףתושמ סיסב םג

.ךלי אל הז .ושעי אל וא וצרי

 שפחל רשפא-יא .ריחמ לכב המכסה שפחל ךירצ אל ,יתעד יפל ,ןכל

 - וצרי אל .וצרי - וצרי .ךילהת ליבוהל אלא ריחמ לכב המכסה

 םדקל ךירצו ,הזה ךילהתב דחא ףאל וטו תוכז רשפאל רוסא .םיכישממ

.ותוא

 ,הקוח ןיכהל היונב אל תסנכה .הקוחה תא ןיכי ימ יבגל תפסונ הרעה

 דואמ הברה שרוד רבדהו םוחתב תינעוצקמ אל איה .הלש הנבמב םג

 הלוכי אל ,ללכ ךרדב ,תסנכ .תוקמעתהו ןמז דואמ הברהו תוחמתה

 םיכירצש הלבגמ וז .ןובשחב תאז תחקל שיו םירבד לש םקמועל סנכיהל

 המצע ךותמ עיקפהל םיכסת אל תסנכה ,ינש דצמ .הילא םיעדומ תויהל

 ,ךכל םיכסת תסנכהש ןימאהל הילשא יהוז .הקוח רשאל תוכזה תא

 םיכסתש תסנכ האור יניא .תינוביר תסנכ שי ,הנידמ הפ שי .קדצבו

 לע בושחל רשפאש תויהל לוכי .הזה ןיינעב התוכמס תא עיקפהל

 רדסהה לע םע לאשמב ומכ הרודצורפ ,קודצ ד"וע עיצהש ומכ הרודצורפ

 לבא ,רשאמ םעה םג זאו תרשאמ םדוק תסנכהש תרמוא תאז .ינידמה

 ,)וכותב צרמו( תסנכה לש לאמשה שוג ללוכ ,תסנכה תא האור יניא

 .םע לאשמ תבוטל התוכמס לע רתוול המיכסמ

.אל וא ןכ עיבצהל הלוכי איה :האירק 

 ינידמה םכסהה דעב התאש וא ,ינידמ םכסה דעב ומכ :זפ-סניפ ריפוא 

 הנכהה תדובעש רורב .תויהל לוכי ?ינידמה םכסהה דגנ התאש וא

 הכירצ ,הקוחה תנכהל וא - םינכומ רבכ םצעבש - דוסיה-יקוחל

 ול ןתית הקוחה תדעווש םרוג ידי-לע ילוא ,תסנכל ץוחמ תושעהל

 קודצ ד"ועש קוח תעצה יהשוזיא ונלצא שי .רחא דסומ וא הקנפשוג

 רזעילא כ"ח לש קוח תעצה איהו ,קדצבו יתרוקיב רמאמ הדגנ בתכ

 אלש התועמשמ לעופב לבא ,הקוח ןוניכ ,הרואכל ,התועמשמש ,ןהכ

 רתוול ןכומ ןהכ כ"חו ןדריב םימ הברה ומרז זאמ .םעפ ףא הקוח היהת
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 תרגסמב .הקוחל תרגסמ יהשוזיא ביכרהל תאז לכבו ולש םיניינעה לע

 הקוחה תא ןיכיש קוח יפ-לע תווצ םקויש הזכ רדסה ןימ קקוחל רשפא

.תסנכה רושיאלו ןוידל

 םורתל לכונ ןאכש תויהל לוכיו ,אשונה תא םדקל רשפאש תויהל לוכי

 והשזיא רציי וא ךימסיש דסמ והשזיא תונבל רשפא וכרדש לדומ

 ןכמ רחאל דסמה תא ריבעהל ןכומ ינא .הדובעה תליחתל םזינכמ

 תוסנל יאדכ טלחהב .הכימת ןיינעל שי םא תוארלו הקוח תדעוול

 ןבומב ינויגה םג אוהש והשמ קיפהל םיחילצמ ונחנא םא תוארלו

.ותוא םדקל רשפא םא תוארלו יטילופה ןבומב ינויגה םגו ,יתמאה

 הקוחה לש לולסמה לע םיכלוה ונחנא םאה חכוותהל קיספהל עיצמ ינא

 םדקל לוכי ינא םא .םהינשב רחוב ינא .יררה ךילה יפל וא תללוכה

 ינא ,לולכמכ הקוח םדקל לוכי ינא םא .ותוא םדקמ ינא ,דוסי-קוח

 דובעל דעב ינאו םירתוס םילולסמ ינש ןאכ האור יניא .התוא םדקא

.םילולסמה לכב דוסיה-יקוחו הקוחה תא םדקל תוסנלו םיצורעה לכב

 .תיחכונה תסנכה יבגל םירבדה תא רמוא זפ-סניפ כ"ח :ןיילק דולק 

 דועב תוריחב ונל שי ,הנטק הביטקפסרפ יהשוזיא תאז לכב םש שי םא

 ןמ אל לבא ,אצת תסנכ הזיא םיעדוי אל ונחנא .םישדוח המכו הנש

 לוכי הזו אבנתמ יניא .םויה םהש המ קוידב ויהי תוחוכה יסחיש חרכהה

.עורג רתוי תויהל םג

 ךרדב םויה דמועש המ .תאזה הדוקנל תחא הרעה :קודצ םייח 

 רמואש ינויצילאוקה םכסהב ףיעס הז ,םיפסונ דוסי-יקוח תלבקל

.היצילאוקה יפתוש לכ תמכסהב אלא דוסי-יקוח לבקל רשפא-יאש

 היהי רשפאש הזכ היהי תואבה תוריחבה ירחא יטילופה ךרעמה םא

 תקיקח ןיינעב םדקתהל היהי רשפא ,הזכ ףיעס ילב היצילאוק םיקהל

 המ םיעדוי אל ונחנא לבא ,דוסיה-יקוח תמלשה ןיינעב ,דוסיה-יקוח

 ימ בושח אלו ,תויצילאוקב עובקה ףתושה תא ינפל האור ינאשכ .היהי

.הזה ףיעסה לע דומעי אוה ,השארב דמוע

 היצילאוקב .ונממ עתפות ילואש דחא רבד עדת :זפ-סניפ ריפוא 

 ףיעסה תא ונשרד הדובעה תגלפמב ונחנא םג ןורש לש הנורחאה

 אל ונחנאש דוסי-יקוח ריבעיש בור היהיש ונששחש םושמ תאז .הזה

 לוטיבו ווק-סוטטס יוניש לש ךופה ןוויכב םיקוח ,םתא תויחל םילוכי

.ונששח ךופהה ןוויכב יונישמ םג .םימייקה דוסיה-יקוח

 ,הנכהה תא ינוציח ףוג לע ליטת הקוחה תדעווש עיצנ :ןיילק דולק 

.והשמ חיוורהל ןתינ זאו האבה תסנכל םג הפי החוכ וזה הנכהה
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 לע רביד סניפ כ"חו יוצרה לע רביד קודצ ד"וע ,ימעטל :רימז קחצי 

 .ילאדיאה הוותמה אוה ולש הוותמהש קודצ ד"וע םע םיכסמ ינא .יוצמה

 ינש דוע קקוחלו יררה ךילה לש לולסמב םדקתהל היה רשפא םא

 ,דוסיה-יקוח לש תכרעמב םירסחש םיירקיעה םיקוחה םהש ,דוסי-יקוח

 ףופכ ,הצחמל ינכט ךלהמב הקוח םהמ ןיכהלו םתוא סנכל ךכ רחאו

 ונחנאש יפכ לבא .ונימיב הקוח חיטבמו ףידע היה רבדה ,םייונישל

 רשע זאמ ושענש תונויסינהו ,הזה ןוויכב תונויסינ הברה ושענ ,םיעדוי

 רשפאיש ןפואב הנתשי יטילופה בצמהש יוכיסה .ולשכ תונורחאה םינשה

 ,הקיקחה יכרד תאו םדאה תויוכז תליגמ תא וחיטביש דוסי-יקוח תקיקח

.שולק

 םדקל ידכ תונמדזה ץימחהל אלו תוסנלו ךישמהל ךירצש םיכסמ ינא

 הזה ךילהה תמלשהל יוכיסהש ןוויכמ לבא ,יררה ךילה תמלשה תא

 תיפולח ךרד םג ןיכהל יאדכ אל םא ימצע תא לאוש ינא ,לודג ונניא

 םירבדה .עיצמ היטרקומדל ילארשיה ןוכמהש ךרדה ,יללכ ןפואב ,איהו

 ןוויכמ .תאז רמא סניפ כ"ח םגש בשוח ינאו הז תא הז םיאיצומ אל

 ורשפאי םייטילופהו םייתרבחה םיאנתהש ןכתייו ,לוכי אל הז קיזהלש

 בשוח ינא ,היטרקומדל ןוכמה לש יפולחה לולסמב יהשלכ תומדקתה

.הזה לולסמה תא תוסנל יאדכש

 בחרה םוחתה לכ לע ערתשמ ונינפב גצוהש רמוחה ?הזה לולסמה והמ
 הניחבהמ .תוירשפאה תויצפואה לכ תא טעמכ גיצמו הקוחל עגונש

 םג הז לבא ,ךמסמה לש לודגה ןורתיה הז .הבוט הדובע התשענ וזה

 תוחפל וא ,לוכהש אלא תאז קר אלו ,חותפ לוכהש םושמ ,ולש ןורסיחה

 ינורקע ןפואב ,רמולכ .תוריבסה םחתמ יורקש המב אצמנ ,לוכה טעמכ

 תויורשפאל ףוס ןיאו 'ג תורשפא ,'ב תורשפא ,'א תורשפא .ירשפא לוכה

 תואמגוד ידי-לע תכמתנ תויורשפאהמ תחא לכש איה החכוההו ,הלאה

 תודבכנ תונידמ שי .ליבק לוכה .תובוט תויטרקומד ,תודבוכמ תונידמ לש

 םירחוב ךיא איה הלאשה וישכעו הלאה םיכרדהמ תחא לכ תא וסינש

.ןהיניב

 חרכהב ליבומש יגול חותינ ןימכ אל השעית דחא לכ ידי-לע הריחבה

 ןיינע הז .תיעיבר וא תישילש ,היינש הנקסממ לידבהל תאז הנקסמל

 ותפקשה ,ובל תייטנ ,ולש עקרה יפל הפדעה ןתיי דחא לכ .הליקש לש

.תרחא וא וזכ הריחבו ,תיתרבחה

 ינאש בשוח ינא ,)הזופח האירק קר םנמא( הז ךמסמ תאירק רחאל

 ,תורחא תויורשפאל רשאמ תאזה תורשפאל רתוי הטונ ינאש רמול לוכי
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 .הב תכלל ךרדה וזש חוטב ינאש רמול לכוא אל ןפואו םינפ םושבו

 םייתרחמ וא רחמ לוכי ינא ,תחא תורשפאל םויה הטונ ינאש םשכ

 םילוקיש וא םייטילופ םיצוליא תובקעב לשמל ,יתעד תא תונשל

.אצומ תדוקנ חרכהב איה ילש הייטנהש ךכ ,םייתרבח

 העד שוביג לע דואמ השקמ רבדה ,ליזנ ךכ לכו שימג ךכ לכ בצמהשכ

 תורשפא ףידעי ינומלא ,תחא תורשפא ףידעי ינולפ .תחא תורשפא ביבס

 ףלא אצמי ,רמוא קודצ ד"ועש יפכ ,ךילהל דגנתהל הצריש ימו תרחא

 זא ,וז הדוקנב אל םא ,דפרטלו דגנתהל ידכ תולאש וא תויונמדזה תחאו

 דואמ ךילה אוה תיגולודותמ הניחבמ הזה ךילהה ,רמולכ .היינש הדוקנב

 תויורשפא ףוס ןיא ןתונ אוהשכ יללכ הוותמ תתל הצור אוה ,ינרמוי

 ךרדה לש ימדקאה ןורתיה .השימג דואמו השק דואמ ןהיניב הריחבהש

 הלעמ איה דחא דצמ .הלש לודגה ןורסיחה םג אוה ,הב םיכלוה ונחנאש

.תוחפב תקפתסמ איה ינש דצמו ,ףרה תא

 ךילהה םא ישממ גשיה הזב האור יתייהו חמש יתייה ינא .תוחפה והמ

 המ לכ לע רבדל ילבמ ,הקוח תעצהל ,הקוח תטויטל ליבוהל לוכי הזה

 רשאמ ףוג הזיאל עגונב תורמסמ עובקל תוסנל וא ,ןכמ רחאל עבונש

 .האלה ןכו האלה ןכו הקוחה תא םינקתמ ךיא ,ןכמ רחאל הקוחה תא

 בשוח ינא ,הקוח תעצה אוהש ךמסמ והשזיא ךילהתה ףוסב היהי םא

.ךשמהל םיינשמה םיאשונה תא ריאשמ יתייהו בושח דעצ היהי הזש

 הז ,הקוח תעצה שיש הזה בלשל עיגהל .דואמ השק המישמ תאז םג

 זכרל םיכירצ ונחנאש בשוח ינאו תוטלחה דואמ הברה בייחמש ךילהת

.הזה בלשב ןוידה רקיע תאו ץמאמה רקיע תא

 הטויט תעצה תנכה תארקל םדקתהל ידכ תושעל ןתינ המ הלאשל עגונב

 ינאש וזה הדוקנה דע הזה ךילהב קרפה לע תודמועש תולאשה .הקוח לש

 הרוצב תסנכה וז םאה ,העצהה תא ןיכמ ימ ,תישאר :הלא ןה ,ןמסמ

 הצור יניאו .ינוציח ףוג וא ,הזה גוסהמ והשמ וא הדעו ,תרחא וא וז

 םיישעמ םילוקיש ךותמש רמול הצור ינא רוציקב לבא הקמנהל סנכיהל

 ,םויה איהש ומכ תסנכה .העצהה תא ןיכי ינוציח ףוגש יאדכש בשוח ינא

 ,הצרת אל ,לכות אל ,האילמה ןיבו ,תדחוימ הדעו ןיב ,תמייק הדעו ןיב

 ךימסהל ךירצ חרכהבש בשוח ינא ןכל .הקוח חוסינל עיגהל חילצת אלו

 ימ ,תחאה :תויזכרמ תולאש שולש תוררועתמ וישכע .ינוציח ףוג ךכל

 ,ינוציחה ףוגה לש בכרהה היהי המ ,היינשה ,ינוציחה ףוגה תא הנממ

.הזה ףוגה לש ןוויכהו היחנהה ויהי המ ,תישילשהו

 ,יטילופ ורקיעבו ודוסיב תויהל ךירצ ינוציחה ףוגה לש יונימה ,יתעדל
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 בשוח יניא .םיוסמ ךילהב תסנכה ידי-לע תושעיהל ךירצ אוה ,רמולכ

 ךומתל רשפאש בשוח םג ינאו ,הזה דיקפתה תא הדימ איצות תסנכהש

 לע לבקת ,רחא ףוג לכמ רתוי הייסולכואה תא תגציימש ,תסנכהש ךכב

 איה ןאל רורב םג רתוי וא תוחפ היהישכ ,תאזה המישמה תא המצע

.ןוויכה היהי המו בכרהה היהי המ ,רמולכ .הזה ךילהב תכלוה

 יטילופ בכרה לש בוליש תויהל ךירצ ףוגהש בשוח ינא ,בכרהה יבגל

 םג ףקשל ךירצ אוהש םושמ ,יטילופה בכרהל רבעמש םיפוג לשו

 םיחמומ םג ומכ םויה יטילופה ךרעמהמ קלח םניאש םיבושח םירזגמ

.םייעוצקמ

 רמא קודצ ד"ועש המל רוזחל ךירצ ןאכש בשוח ינא ,ןוויכל רשאב

 .דוסיה-יקוח אוה ,הזה ףוגה תלועפ לש סיסבהש רמולו היחנה ןיעמכ

 ילוא ,היצרניאה חוכ ךותמ ילוא ,תאז לכב ,הנשי םשש םושמ תאז

 דוסיה-יקוח ביבס דכלתהל תורשפא ,תאז חיכוה ןויסינהש םושמ

 ,םייתוהמ םייוניש םקלח רשאכ ,םייונישל ןבומכ ףופכ ,אצומ תדוקנכ

 ינאש ךילהתה הז .דוסיה-יקוחב בשחתהב הדובעה ךשמה ןכמ רחאלו

 איה ,הזל רבעמש םירבדל יניצר ץמאמ תשדקהש בשוח ינא .האור

.הזה בלשב תורפ אשיי אוהש חוטב יניא לבא הפי דואמ ליגרת

 השעמל םיכרוע ונחנא יכ דואמ הכובס תאזה היגוסה :ןאירא רשא 

 היצאוטיסה יהמ םיעדוי ונניא .תואדו-יא יאנתב תוטלחה תלבקב ליגרת

 ךרדהש יל המדנ ,ןכל .דיתעב הנתשת איה ךיאו תיתרבחה-תיטילופה

 םיאנת ויה וליא .'לוכה לע תכלל' ,זפ-סניפ כ"ח ןייצש ומכ ,איה הנוכנה

 אוה יררה ךילהש קודצ ד"וע םע םיכסמ ינא ,םיילמרונ םימי ,םיילמרונ

 חינמו ,םיאנת תלשבהל ךורא ןמז חינמ אוה .לבוקמהו יעבטה ,יוצרה

 שיחרתה .יוצר דעיל תומדקתה רשפאמש ,תיסחי חונ ,יטילופ ךילהת

 םימי לש שיחרת אוה .דואמ הנוש - וילע רביד זפ-סניפ כ"חש ינשה

.'ףוטחל' לש שיחרת :םויה םתוא םיריכמ ונחנאש יפכ הלא

 ,רתוי רומח שיחרת אוהו ףסונ דחא שיחרת תוחפל תולעהל הצור ינא

 םייחב םויה שיש תילמינימה המכסהה וליפא ןיא ובש ,רתוי ירבשמ

 ובש אוהה רוחשה םויל םינכומ תויהל ונילע .םייטילופהו םיירוביצה

 אל 'ףוטחל' לש ךילהתהו ,םיאתמ אל )יררה תרשפ חסונ( יטִאה ךילהתה

 ףולשל רשפאש ,זונג ,םכסומ ךמסמ תויהל ךירצ הזכ הרקמב .םיאתמ

.בצמה תא ליצהלו בצמה תא רפשל ןויסינב וב שמתשהלו ותוא

 איה ,הזה רדחב םיאור ונחנאש יפכ ,ונלש תולודגה תויעבה תחא

 אוהש יפ-לע-ףאו םצמוצמו רצ דואמ אוה תופתתשהה לש ךתחהש
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 והז תיטילופ הניחבמ ,םיילאוטקלטניאה תוחוכה תא הפי ףקשמ ילוא

 ,תילארשיה הרבחב םיירקיעה םיעסשה ינש לע בושחנ .רסח בכרה

 אל ונחנאו דואמ השק ךובמב ונחנא ,ינוליח-יתדהו ידוהי-יברעה ונייה

.ונממ תאצל ,םיירוביצה םינוידב תוחפל ,םיחילצמ

 לכ לע םכסומ היהיש םומינימ ךמסמ לש הנכה תויהל בייח ונלש דעיה

 ינא ,הקוח עיצהלו ןיכהל ןמוזנ ובש םויל עיגנו היהו .הלאה תוצובקה

 םילוכי ונחנאו תורבוח המכ ונל שיש היהת ונלש הבושתה םאש דרח

 םינכומ תויהל םיבייח ונחנא .ידמ רחואמ היהי זא ,הדעו דוע םיקהל

.תאזה רשוכה תעשל

 אוה הקוח ןוניכ לש דמעמהש רוכזל ונילעש יל המדנ ,היהי ךכ םא

 תא תושעל םיכירצ ונחנאו ,יגוציי ,יטילופ ,יכוניח ,ילובמיס דמעמ

 תבייח הנכהה תדובע ,ןכל .דמעמה תובישח תא ואטביש םישעמה

 ונלש שפוחה תוגרדש ,איה ילש השוחתה .רתוי םדקומ תושעיהל

 דומלל ןתינש יל המדנו( רבשמ יאנתבש ךירעמ ינא .דואמ תומצמוצמ

 תוגרדו םיחתפנ שפוחה יאנת ,)םלועב תוקוח ןוניכ לש הירוטסיההמ תאז

 םואלה ףיעס יבגל תניוצמ המגוד ןתנ זפ-סניפ כ"ח .תוברתמ שפוחה

 יל המדנ לבא ,תויושחרתהה לכ תא תופצל רשפא-יא .תוהזה תדועתב

 דעומ דועבמ םביבס סנכתהל ,םייסיסב תונורקע רפסמל ןווכל ןתינש

.רשוכה תעשל םינכומ תויהלו

 יכ ןאירא 'פורפו רימז טפושה ירחא רבדל יל חונ דואמ :ןומרכ קירא 

 ונחנא .רמאנש המ םע םיבשייתמ גיצהל הצור ינאש םירבדה לוכה ךסב

 ,ןתינ דציכ הקידבו תואיצמה תכרעה לש ןויד בלשב םיאצמנ עגרכ

 ןאכ ועמשנש בשוח ינא .הקוחה ךילהת תמלשה תא םדקל ,יטקרפ ןפואב

 ךילהה תא םילשהל יוכיסה יבגל תואיצמה תכרעה אשונב תועד יתש

.הזה

 ,יצחו הנשמ הלעמל ינפל וב ונלחתה ונחנאש ךילהתהש בשוח ינא

 וכותב לפקמש ךילהת אוה ,)ונלש יעיבשה סוניכה הז( 0002 ילויב

 לש תורתומה תא ומצעל תושרהל לוכי אל אוה .תויורשפא לש ןווגמ

 ןומט המ רמוא ףכתו טלחהב םיכסמ ינא .'תספת אל הבורמ תספת'

 םירבדהו ,םכסנ םא לבא .םוחת לוכה ךסב אוהש ונלש הדובעה םוחתב

 וכותב ןמוט הזה ךילהתה ,םדוק זפ-סניפ כ"ח ידי-לע ןאכ ורמאנ

 ,רשוכ תעש היהת רשאכו םא איה הנושארה :תואבה תויורשפאה תא

 יררה ךילהת תמלשהש איה היינשהו ,יררה ךילה תא םילשת תסנכה

 ןוגמ ובוחב ןמוטש ,םלש יתקוח ךמסמ לש סוניכ תרגסמב תויהל הלוכי
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 חורב אוה ,ןכותל רבעמ ,רשא הז ךילהתמ ילרגטניא קלח .תויורשפא

 תולוקה תא הזה ךילהתה לכב בלשל ץמאמה אוה ,ונלש הדובעה תטיש

 רחא ןיינעמ םיגייתסמ םקלח ,הזכ ןיינעמ םיגייתסמ םקלחש םינושה

.הקוח לש ןויערה לכמ םיגייתסמ םקלחו

 תלבקל תונוש תוביטנרטלאל החוקפ ןיע םע ךילהת םיליבומ ונחנא

 המב םכתא קולחל ,ורמאנ םירבדהש רחאמ ,יואר תאז לכב ילוא .הקוח

 לארשי תנידמב .תירוביצה הצעומל ליבקמב תושעל ונלחתה םצעבש

 וניא רבדה .הטמלמ ירוביצ ןיינע עינתהל ץמאמ השענ אל םלועמ

 לע עיפשהל ןויסינ ומכ ,ןימי דצמו לאמש דצמ ,םיימויק םיאשונ ללוכ

 םיאשונ וא ,הזה גוסהמ םירבד ,םיחטש ,ןונבל ,תיטילופה תואיצמה

 חיש עינתהל ,ךילהת עינתהל ץמאמ השענ אל יתקוחה אשונב .םייתרבח

.הטמלמ ירוביצ

 תורידא להק תופסא םע םוצע ירוביצ ץמאמ םעפ היה :יערדא ףסוי 

.ץראב ןתומכ ויה אלש

 המב יתיעט אל .הקוח לע אל .הרישי הריחב לע :ןומרכ קירא 

 וז ילוא ,הילשא וז ילוא .ולוכ ךמסמה לע רבדמ ינא .רמוא ינאש

 .הזה ךלהמל תקתרמ תוסייגתה האור ינא םייתניב לבא ,תומימת

 וקסעתיש הנידמב םינוש תוזוחמב שיא 005-007-כ סייגל םיסנמ ונחנא

 תא וא תועדומה תא תולעהל איה הנווכה רשאכ ,הלאה םיאשונב

.ירוביצה םויה רדסב רתוי ההובג תובישח תגרדל אשונה

 אל םעפ ףא המכסההש ורמואב קדוצ זפ-סניפ כ"חש קפס ללכב ןיא

 רמוא יניאו( הקוח לבקתתשכל ,רבד לש ופוסב .האלמ תויהל הלוכי

 ובש בצמ ידיל עיגנ םא .המכסה יזוחא האמב לבקתת אל איה ,)םא

 ,ןה עמתשי ונממש ואל רמאי הקוחל דגנתמ הרואכלש םיוסמ קלח

 ,קפס ןיא .)ידרחה רוביצלו יתדה רוביצל הנווכה( הצורמ דואמ היהא

 דסומב ,תסנכב ,העבצהה היהת הבש תרגסמ לכב ,רבד לש ופוסבש

 ,הכימת יזוחא האמל עיגת אל םלועל האצותה ,םע לאשמב וא דחוימ

 בלשמ תוחפל ,תעכ ומוציעב אצמנו וישכע ענומש ,הזה ךילהתה לבא

.ןמע דדומתהל הסנמו רוביצב תומייקה תונושה תועדה ןווגמ תא

 יתקוח ךלהמ לכ לש הרדשה דומע אוהש ,יררה ךילה רכזוה ןכ ינפל

 הלחתהמ ליחתהל ותעד לע תולעהל לוכי והשימש בשוח יניא .לארשיב

 .תועט וז .דוסי-יקוח 21-ב םויה םייקש המ תא תרחא הרוצב חסנלו

 ףתוש היה שינב רמ( בטיה תאז םיעדוי ןאכ םירבחהו ,ונעקשה ונחנא

 ,טעמכ םייתנש הכשמנש הבר הדובע ,)םינטפשמ השולש לש ץמאמל
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 ,ולכאי - וצרי .ליגרתכ הדובעה תא ושעו דוסיה-יקוח לכ תא וחקל הבש

 ,דוסיה-יקוח לכ תא וחקל .התשענ הדובעה לבא ,ולכאי אל - וצרי אל

 תוכירכ יתש ןיב לוכה תא וסניכ ,דוסי תקיקחמ הליגר הקיקח ודירפה

 ,ןויעלו ןוידל םוסרפכ םיבורקה םישדוחב םסרפתהל תדמוע האצותהו

 םע ,שדח וא יגולואדיא ןיינע םוש םש ןיאו דבלב תינכט הדובע לוכה

 הנה לבא .תוביטנרטלא ןנשי םש םג רשאכ תומאתהל םשו הפ תונויסינ

 ירוחאמ הבשחמה םע תבשייתמ הלוכ לכ איהש ,התשענש הדובע םכל

.ונלש ץמאמה לע םידע ףלאמ רתוי דיעמ הז ,רמולכ .יררה ךילהת

 הצעומה לש ישילשה סוניכב ןויד ונמייק הנש ינפל קוידב ,תאזמ הרתי

 .םינוש תונויער ולע תאז תרגסמבו תויוכזה תליגמ אשונב ,תירוביצה

 םהמ דחא רשאכ ,ףסונ ןוידל ואבויש םיכמסמ ינש ונכה םהיתובקעב

 םירבד הלא הבר הדימב .דוסיה-יקוח תמלשהל רסח דוע המ עיצמ

 הקוח תדעו שאר בשויכ זפ-סניפ כ"ח לש ונחלוש לע םיחנומש םיבר

 הנה' דיגהל ידכ רודירמ כ"ח םע הדבעש הצובק התייה וז .טפשמו קוח

 הרורב העידי ךותמ אל ,'םתוא םילשהל ידכ םירסחש םירבדה סופרוק

 ןוויכ הז לבא ,םירחא םייונישו הלאכ םייוניש ויהי תיטילופה הריזבש

 הילע םגש ,ךרוצה הרקמל תחתמאב היהתש תפסונ העצה הנשי .דחא

 תחקל רמ'צרק 'פורפו ןוזיבג 'פורפ לש העצה התייה וז .ועיקשהו וחרט

 .התוא ץמאלו תויוכזה תליגמ אשונב 8491 תנשמ ם"ואה תזרכה תא

 ךמסמ םגו תאזה הצובקהמ םירבח השולש וב ופתתשהש ךמסמ ודביע

.ןכל םדוק הניוצש תויורשפא לש תרגסמ התואל סנכנ הז

 ,תויורשפא ןווגמ םיעיצמ ונחנאש הנעטה יבגל ןייצלו רוזחל הצור ינא

 םצמצל איה ,םהיתובקעבו הלאה םיימויב םינוידה לש הרטמה רשאכ

 שי םא .םיינש םע אלא םימגד השימח םע אל םייסל הסננ הבה .ןתוא

 ,דחא םגד לע המכסה ןיא םא לבא ,בוט המ ,דחא םגד לע המכסה

 הרק הז ,תויוכז תליגמ לש אשונב הרק הז .םצמטצהל םיבייח ונחנא

 םידמוע ונחנא םויהו םימגד השימח םע ונלחתה ,הנידמו תד לש אשונב

 תיטופיש תרוקיב לש אשונב םג הרקי הז ,יתכרעהל .םימגד ינש לע

 ךותב תונמתסמה תויטקרפה תומגמה לע עיבצמ טושפ ינא .המודכו

.הזה ץמאמה

 תנכה ךילה :איהו וננויד אשונ איהש תירקיעה הדוקנל עיגהל ינוצרב

 דואמ הברה דומלל רשפא זפ-סניפ כ"ח לש וירבדמש בשוח ינא .הקוחה

 שי ,ילמיטפוא ןפואב םג לבא ,יטקרפ ןפואבש ,יל המדנ .היחנה לבקלו

 .ימוימויה יטילופה לוקישהמ הקוחה תנכה לש ךילהה תא לדבל ףואשל
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 הילע תופכלו תסנכה תא קתנל יטקרפה רושימב תועט היהת תאז ,רמולכ

 תמועל .ישעמ וניא רבדה .הקוחה תא ןיכת וזשו תננוכמ הפסא ןנוכל

 ןוכנ היהי ,הקוח תדעו וא תסנכה עונכש לש םיכילהתבש בשוח ינא ,תאז

 םיאתהלו ללכשל רשפאש תחא העצה ונעמש .רחאו הזכ לדומ עיצהל

 ,ףוג תעבוק איהש טילחת ,הקוחה תדעו תועצמאב ,תסנכהש איהו ,התוא

 םיטרפל סנכנ יניא .ןורחאה ךמסמה תא הל עיצי רבד לש ופוסב אוהש

 ןתינ ,רימז טפושה רמאש יפכ ,לוכה ךסב .םירבד לע רוזחל הצור אלו

 לש בוריעל תויהל הלוכי ילש הייטנה ,רחא ןפ םעו הזכ ןפ םע םיכסהל

.הנשמ אל ללכב רבדה .תסנכ ירבח אלל וא תסנכ ירבח

 .התוא רשאת וזש תנמ לע תסנכל רוזחל הכירצ האצותה רבד לש ופוסב

 ךשמהבו ,תירוביצ הניחבמ הזה ךלהמל דואמ הלודג המצע היהתש בשוח ינא

 הקיטילופהמ הזה ךילהה תא לידבנ םנמא םא ,יטילופ חוכ הזל היהי

 וישכע זא ,עגר' ,ודיגי אל רחא וא הזכ ןיינע  לש לוקישב םא .תימוימויה

.'תסנכב רחא אשונ לכב וא ביצקתה תעצהב יתא עיבצת התא ךיא

 ינא ,יביאנ יניאו ,תסנכב ןוידל רוזחת האצותה רשאכש בשוח ינא

 ןוכיסה תא ןובשחב איבהל ןתינ דימת ,תאזה הדובעה תא ריכמ

 לבא ,ןיינעה תא עוקתל םילולע םירחאו הלאכ םייטילופ םילוקישש

 .דואמ הלודג תועמשמ ןיינעל היהת תירוביצ הניחבמש בשוח ינא

 תארקל ךלוהו הפונת לבקמ ןיינעהש תוארל הצרי ,יתכרעהל ,רוביצה

.םוכיס

 והשזיא חינהל ונלש הנווכהמ ילרגטניא קלח איה ךילהל העצהה ,רמולכ

.הזה ךלהמה תא םייסל ידכ תסנכה ינפב יטנרהוק ךמסמ

 טלחהב ינא .הזה ףוגה יבגל תוניינעמ דואמ תולאש הפ ונל שי ,בוש

 איבהל ךירצש םירבד טעמ אל שי באר רמ לש העצהבש בשוח

 םישיאה .דואמ ןוכנ םייטילופ םישיא לש םפותישש בשוח ינא .ןובשחב

 .תמיוסמ הפוקתל תסנכהמ קתנתהל םיכירצ ,הזה ףוגב ויהיש םייטילופה

 אוה םייטילופ םישנא לש םפותיש לבא ,הלאה םירבדה לע בושחל ךירצ

 עגרכ ינא ,תינש .יטקרפה טביהה תא ונתי דימת םהש ינפמ ינויח דואמ

 לש ותדמע תרגסמבש תויהל דואמ לוכי .העבצהה תוכז תלאשל סנכנ אל

 ןתניתש טלחוי ,םיוסמ רזגמ גצייל עדויש הימדקא שיא וא ןוילע טפוש

 שי םא ,תרחא הלאש הנשי לבא .ייניעב ינשמ ןיינע הז .העבצה תוכז ול

 .תעדה תא הילע תתל שי יתעדלש הלאש וז ,תרושקתה ןיעמ קחרתהל

 ןתינש תוארהל ,יהשלכ האצותל רבד לש ופוסב עיגהל תנמ לע ,רמולכ

.הז תא תושעל דואמ בושח היהיש בשוח ינא ,המכסה יהשוזיאל עיגהל
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 לש םג ,תונורחאה תולשממה יתשב .בגא תרעה קר :זפ-סניפ ריפוא 

 רמואש םזינכמ שי ינויצילאוקה םכסהה ךותב ,ןורש לש םגו קרב

 אל תולשממה יתשב .הקוח תנכהב קוסעתש תינויצילאוק הדעו םוקתש

 רבכ הז קרב לצא .הדעווה שאר בשויל עגונב המכסהל עיגהל וחילצה

 אל הז וליפא ןורש לצאו ,ןוכמב רבחש והשימ םע רדתסה טעמכ

.חילצה

 הזה ליגרתה תא תושעל ונמצע לע ונחקל הזה הרקמב :ןומרכ קירא 

.וזה היעבל ןורתפ אוצמל רשפאש ,ירשפא רבדהש תוארהלו

 יד ינא הנורחאה הפוקתב .תודבכ םילמ המכ דיגא ינא :יערדא ףסוי 

 חוטב יניאש תוקסרתה לש לולסמ לע ונילע ,הנידמכ ,ונחנאש ענכושמ

 רשוכה תא ןיגפהל ונחלצה אל דועש ענכושמ ינא .ונממ תדרל חילצנש

 ונל ןיא .הנידמ להנל דציכ םיעדוי אל ונחנאש ,ימצע לשממ לושמל

 ,קוח ןוטלש הז המ םיניבמ אל ונחנא ,קוח ןוטלש לש הנוכנ הסיפת

 םצעב קוחהש ונחכש ונבור ,תיתרבח הנמא וז המ םיניבמ אל ונחנא

 תונטק תויועט םישוע ונחנאש בשוח ינא .ונלש החוורה תא לידגהל דעונ

 ינא הדערו ליחב .תוארונ תויועטל תויצטומכ תוחתפתמש ךרדה תליחתב

 .תסנכה לש םיעבוכה ינש תסיפת איה תוארונה תוסיפתה תחאש רמוא

 תולאשב תקסועש תסנכל ,ישעמ ןפואב לבא ,רבד לש יפוי הז הירואתב

 הלאשה זא .תורחא תולאשב םג קוסעל ןמז ןיא תסנכ רבחלו תוימויק

 ינש שי תסנכלש רמואש יטפשמ ןונגנמ איצמהל רשפא םא הנניא

 עבוכה תא תשבוח - הצור ,הזה עבוכה תא תשבוח - הצור( םיעבוכ

 תונלבסו ןמזו םיצמאמ קיפסמ שידקהל תלגוסמ איה םאה אלא ,)ינשה

.הקוח בותכל

 ונחנאש החכוהל השדח העדוהל דעו ןאכמ תואמגוד תתל לוכי ינא

 בשוי ךיא ונעמש וישכע קר .יאמצע ןפואב הנידמ להנל םיעדוי אל

 ,לארשי תנידמל הקוח סינכהל ידכ ףטחמל הכחמ הקוחה תדעו שאר

 בצמ הזיאל ןמאיי אל טושפ .םדא תויוכזב תקסועש קוח תעצהב רבודמ

.ונעגה

 לבקל ללכב רשפא-יא ילואש הטלחה לבקל ונילעש יל המדנ ,ןכל

 רידגהלו ,טוטרסה ןחלושל ,תילגנאב םירמואש ומכ ,רוזחל איהו ,התוא

 הנממ םילבוס ונחנאש רתויב תושקה תויעבה תחא .הנידמ םינוב ךיא

 הזה ךמסמה םג .תיתמא תויושר תדרפה ןיאש איה לארשי תנידמב

 םלעתמ ,לארשי תנידמב ירטנמלרפה רטשמה םגד רופיש לע רבדמש

 דעו ,תסנכהמ קלח איה לארשי תנידמב הלשממהש איהו תיתמאה היעבהמ
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 דירפהל רשפא-יא ,תעצבמה תושרל ירמגל השדח תוריחב תטיש היהת אלש

.ונל שיש תושק יכה תורצה תחא וזו ,תסנכהמ הלשממה תא םויה

 יתעדל .תננוכמה הפסאל תקקוחמה תושרה ןיב םג םייק בצמ ותוא

 וילע בושחל םיכירצש תונויערה דחא איה ירמגל השדח תוריחב תטיש

 ינפל הפיחב סנכ ונמייק ,בר ןמז ינפל רבכ הז תא ונעצה .תוניצרב

 תמאב ונא םאה לאשו ונילע קחצ סייו חבש זאד כ"חו ,םינש הנומשכ

 וא הקיקח תויוכמס לע רתוול םיכסי תסנכ רבח והשזיאש םינימאמ

?הקוחה תא קקוחל תויוכמס

 השע ןמכייר 'פורפש המש בשוח ינא יכ ,ןומרכ 'פורפ לע קלוח ינא

 תיממע העונתל ךלהמה לכ תלבוה היה ,)אל וא ןוסא הז םא ןיב(

 הז םויה תסנכהמ שורדל וא שקבל ךירצ םעהש המ לכ .הקוח תשרודש

 השולש הנמת תסנכהשו ,תננוכמה הפסאל תוריחבה קוח תא ריבעהל

xe םישנא  oiciffo: חמש ינאו ,רגמש אישנה תא עיצמ יתייה ינא 

 ולבקי הלא םיגיצנ .ןולא טפושה םג ילואו הפ רימז טפושה יברו ירומש

 .תננוכמ הפסאל תוריחבל תינכת טוטרסה ןחלושמ וניכיו תורשפאה תא

 בשוח ינא .איבנל ןהוכ ןיב הנחבהה תא תושעל וניסינו הז לע ונבשי

 ינאו םהמ דחא אל ףאמ הבזכא םוש ןיא יל .תסנכ ירבח םה ןהוכהש

 רוחסל אוה תסנכ רבח לש ודיקפת .תניוצמ הדובע םישוע םהש בשוח

 הז ןיא .םתדובע תא םישוע םהו הקיקח תארקנש תירוביצ הרוחסב

 ןכל .הקוח לש תולאשב ומכ תויכרע תולאשב קוסעל ליחתהל םדיקפת

 תויהל לוכיו ירוביצ ץחל רוציל םיבייח ,םירבדה ןיב דירפהל םיבייח

 תסנכהמ שורדל םעה תא דדועל המרופטלפה איה תירוביצה הצעומהש

 ימ לש םידחוימ םירטמרפ עובקל ,תננוכמ הפסא םיקהלו ב"א-ל רוזחל

 רחביהל לוכי אל תסנכ רבח רשאכ ,רחביהל לוכי אל ימו רחביהל לוכי

 המוח' אלו ךירצש ומכ דובעל ליחתהל תוסנל טושפ .תננוכמה הפסאל

.םלועל ןהמ אצנ אלש תויצטומל םיליבומש םירותלאו 'לדגמו

 טדנמ הל היהי ?תננוכמה הפסאה לש טדנמה היהי המ :זפ-סניפ ריפוא 

?הקוח ןנוכל ,דחא

 לש תננוכמה הפסאל הריחבה תא עיצהל היהי טדנמה :יערדא ףסוי 

 תא ריזחהל רשפא לבא ,הנש 35-ב דעומה תא ונרחיא .לארשי תנידמ

.לגלגה

?ידיחיה הדיקפת הז ?השעת תננוכמה הפסאה המ :זפ-סניפ ריפוא 

.יאדו :יערדא ףסוי 

?ךכ רחא תרזפתמ איהו :זפ-סניפ ריפוא 
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 קלח ,רזפתהל הכירצ איהש רמא ונתאמ קלח .עדוי יניא :יערדא ףסוי 

 לדומה ומכ תצק הרוצב ראשיהל הכירצ איה יכו ,אלש רמא ונתאמ

.המוד והשמ וא יתפרצה

 בשת איהש הל םיעבוקש ,תרזפתמש הפסא ,הזכ רבד שי :ןיילק דולק 

.לשמל הנש קר

 םיבייחש רמוא ינא לבא ,תובושתה לכ יל ןיאש יאדו :יערדא ףסוי 

 'לק-לפ' תוטיש םע אלו ךירצש ומכ תונבל ליחתנ ואוב :רמולו רוצעל

.םוקמ לכב

 תורשפא .םירקמ ינש ןיב דואמ ידוסי לדבה שי יתניחבמ :קודצ םייח 

 הדובעה תא השעיש ףוג םיקת ,הקוחה תדעו וא תסנכה הבש תחא

 .ןכות לש םייוניש ילב דוסיה-יקוח סוניכ לש תיעוצקמהו תינכטה

 .תואדווב אל יכ םא ,המכסה היהתש יוכיס תוארל לוכי ינא הזל

 ףוג םיקהל הקוחה תדעוומ וא תסנכהמ םישקבמש איה תרחא תורשפא

 ודיגי םא וליפא הנכות תניחבמ הקוחה תא בותכל םיכימסמ ותואש

 אוה ,ףיסוהל ,תונשל לוכי אוה לבא ,ולש סיסבה םה דוסיה-יקוחש ול

.ןכותה לע הנוממ

 הקוחה תדעו לש וא תסנכה לש הטלחה לש תישעמ תורשפא האור יניא

 ,דוסי יכרע סוניכל ינכט ףוג ןוניכב יוכיס האור ינא .הזכ ףוג ןוניכ לע

.הקוחה תביתכל ףוג ןוניכל ירטנמלרפ יוכיס האור יניא לבא

?םירסחה דוסיה-יקוח תלבקל יוכיס האור התא :ןיילק דולק 

.םיפטחמ הצור אוה .האור אל אוה .אל :זפ-סניפ ריפוא 

.םיפטחמ הצור יניא :קודצ םייח 

.הלימה לש יבויחה ןבומב :זפ-סניפ ריפוא 

 אל יל ,תרמוא תאז .וישכע דע ומכ ךילה ותוא הצור ינא :קודצ םייח 

.64 לומ 23 היהי הזש תפכא

 איה םיפטחמה תטיש םאש ןובשחב םיחקול םתא םאה :יערדא ףסוי 

 תא קחמיו ןורפיעב ןקתי והשימ רשאכ ,רקובב םייתשב רחמ ,תימיטיגל

?ףטחמ אל הז ,ותוריחו םדאה דובכ דוסי-קוחל 3 ףיעס

.ןוטיב ילר'צ כ"ח לש רופיסה הז :ןיילק דולק 

 הלאשה .ףטחמ םש ושע ןייטשניבור כ"חו רקוצ כ"ח םג :יערדא ףסוי 

 לטבלו תונמדזהל תוכחל והשימ םויה ענומ המ ,םיפטחמ תטיש וז םא איה

 תמרב היצמיטיגל ןתונ התאש עגרב ?ותוריחו םדאה דובכ דוסי-קוח תא

 בראמ סופתל ינפג כ"חמ רחמ ענומ המ ,רדסב הזש ךלש יטירגטניאה

!?תאז הטיש ןימ וזיא ?ותוריחו םדאה דובכ דוסי-קוח תא קוחמלו
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.דחא דגנ םיינש לש בורב ולבקתה אל םימייקה םיקוחה :קודצ םייח 

?91 דגנ 22 :יערדא ףסוי 

 םא .תוכמסב ולבקתנ םהו םימייק םיקוח םה .ןכ :קודצ םייח 

 יניא .הזל יארחא יניא ,תקפסמ הדימב רע היה אל הליל ותואב והשימ

 הפוקת ךשמב ולבקתנש דוסי-יקוח 21 לש םפקותב קפס ליטהל ןכומ

 ףוגה ידי-לע ולבקתה םה לבא ,רחא וא הז בורב רתויו הנש 05 לש

 תמלשהל םיצוחנה םיקוח ינש דוע לבקל הצור ינא ךכ .םלבקל ךמסומש

.הזה ךילהתה

 לש הזה ףטחמה יבגל תוריהב-יא שי יכ ריהבהל הצור ינא :ןיילק דולק 

 ןוטיב ילר'צ כ"ח לש ותעבצה יוניש לש רופיסה הז .רקוב תונפל םייתש

.םק אוה זאו וקית היה .םדאה דובכ דוסי-קוח לש ןוירשה ןיינעב

 היה יכ האילמה תא םואתפ בזעש תירטש 'פורפ כ"חו :יערדא ףסוי 

?ףוחד והשמ ול

 הנשי ,דחא דצמ .ןוידה תא םכסלו תוסנל הצור ינא :ןיילק דולק 

 סנכל ןויערה איהו ,רתויב תיזוידנרגה העצהה ילוא הל ארקנש העצה

'noitnevnoc', רבדה ילוא הזש בשוח ינא .השדח תננוכמ הפסא ,רמולכ 
 היהש קפס יל ןיא .ירשפא רבדה םאה ןבומכ איה הלאשהו ,ילאדיאה

.ךכל עיגהל םילוכי ונייה וליא ףידע

 .תמיוסמ הדובע ,הנמת תסנכהש דחוימ ףוג לע ליטהל איה היינש העצה

 היצפוא ,תחא היצפוא :תויצפוא יתש ןאכ שי ,ןוכנ שרפמ ינא םא

 המל המודש רבד השעי הזה ףוגהש איהו קודצ ד"וע לש תיטסילמינימ

 טפשמה לש םיאנכטהש הדובע וזש בלושמ חסונ רמולכ ,םדוק יתרמאש

 כ"חש יל המדנ םגו ,יתבשחו ךכל רבעמ יתכשמה ,תישיא .םיריכמ

 ידי-לע הנומתש - תאזה הדעווה לע ליטהל ןתינש ,הז תא לביק זפ-סניפ

 ישנא םג ילואו םיאקיטילופ םג לולכתש תרחא ךרד ןיא יכ ,םיאקיטילופ

 ,םינטפשמ םגו םיאקיטילופ םג לולכתשו םיחמומ תדעו היהתש - עוצקמ

 ,רמולכ ,יררה ךילה ראשיי דלשהש ןכתיי .הנידמל הקוח תעצה ביכרתשו

 תונשל ךרוצו םעט םוש ןיאש םירבד הברה שי ,בגאו םויה רבכ שיש המ

 ולא יא ףיסוהל םש ךירצש אלא ונל םימיאתמ לוכה ךסב םה יכ םתוא

.םירבד

 לש לולסמב הקוחה תדעוול ןיינעה תא ,ןבומכ ,ריזחהל שי ןכמ רחאל

 הצובק שיש ןיבמ ינא .האילמל ,תסנכל רצותה תא עיצת איהשו יררה

 ןכמ רחאל רצותה תא רשאל ךירצ ימ ,רושיאה לש אשונב הנדש תרחא

.רחא אשונ רבכ הזו
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 םע בלושתו ללכושת תיזוידנרגה הירוגטקהש עיצמ ינא :ןומרכ קירא 

 תננוכמ הפסאש עבקת תסנכה ,תרמוא תאז .ןיילק 'פורפ לש העצהה

 אל םהש םישנא ףתתשהל ולכוי תננוכמה הפסאבו ,תוריחבב רחבית

.תוכמסה לש הלאשה הנשי וישכע .םיליעפ םיאקיטילופ

?רחבי ימ :ןיילק דולק 

 ןווגמ םכיס ןיילק .תוריחבל ךלי רוביצה ללכ .רחבי םעה :ןומרכ קירא 

.העצה דועכ הז תא הלעמ ינא .תויורשפא לש

.ץייוושל תומיאתמה תועצה ולא :זפ-סניפ ריפוא 

 העצהל דעו תיטסילמינימ העצהמ הפ שי ?המל :ןומרכ קירא 

.םיכלוה ונחנא ןאל הארנ יללכה ןוידב .תיטסילמיסקמ
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ב ןויד תצובק

 הביטקפסרפ םירבדל קינעהל ידכ םיטפשמ רפסמב חתפא :ןיילק דולק 

 לכב לבא ,םירחא תומוקמב הלע רבכ ןאכ הלועש המ םצעב .תיתאוושה

 תמיוסמ הנידמל הקוח ןיכהל ךרוצה ,ללכ ךרדב .םילדבה המכב תאז

 לככו השדח תנידמ לש התמקה ,תחאה :תויצאוטיס יתשב ררועתמ

 ,ירטשמ יוניש איה היינשה היצאוטיסהו ,וישכע בצמה אל הז הארנה

 ירטשמ יוניש וא :םיכרד יתשב תושעיהל לוכי ירטשמ יוניש םג רשאכ

 וא ,ךרוצ שי ןבומכ זאו ,הכפהמ תרמוא תאז ,םדוקה רטשמל דוגינב

 שיו ,הרוק הז .םדוקה רטשמל תויכשמהב ותוא םישועש ירטשמ יוניש

 עיגמ אוהש ןיבמ ,וצקל עיגמ םיוסמ רטשמש הירוטסיהב הלאכ םירקמ

.השדח הקוח עיצהל ןונגנמ םיקמו ,וצקל

 רשאכ ,הנורחאה הירוגטקב םייוצמ ונחנא ,היצאוטיסהו בצמה תניחבמ

 ,שדח רטשמ ,ריבסה סניפ כ"חש יפכ ,םיצור ונחנא םאה איה הלאשה

 תא םילשהל םיצור ונחנא םאה וא ,אלש הארנכ איה ךכל הבושתהו

 ונחנאש םייונישה תדימ יהמ ,ןבומכ ,איה הלאשה זאו .הקוחה ךילה

 לש רתוי רדגומ ,רתוי רורב ףסוא ,תרמוא תאז .םייקה בצמה יבגל םיצור

 םינוויכל תונפל םיצור ונחנא םא וא ,המלשה םע םימייקה דוסי-יקוח

.םישדח

 'פורפ לש ץמאמ היה .רטשמב יוניש לע רבדמ יניא :סאימחנ דוד 

 ,תחא תרגסמל סינכהלו דחיב דוסי-יקוח תחקל רמ'צרק 'פורפו רצינמרק

 ,רשפא םא ,רפשל תוסנלו ,רבע רבכש המ לע דובעל איה הנווכה לבא

 .ךרדה תויהל הכירצ וזש בשוח ינא .םירסח ןידעש םירבד דוע ףיסוהלו

 דועלו ,דחא דוסי-קוח דועל םינש הברה דוע תוכחל הצור יתייה אל

 ליחתהל ןמזה עיגהש בשוח ינאו ,יררה לש השיגב ,דחא דוסי-קוח

.שבוגמ רתוי תצק אוהש והשמ תושעל

 הנווכה .דוסיה-יקוח לש תויתייעבה ללגב רתיה ןיב תאז רמוא ינא

 רבדמ יניא ,ינוטלשה טביהב םג .םתונשל רשפאש תלבסנ יתלבה תולקל

 ףילחהל אוה קרב דוהא השעש ןושאר רבדה :המגודל .םייכרע םירבד לע

 תואמגוד דוע שי .דוסי-קוח הניש ךכבו הלשממב םירשה רפסמ תא

 הקוח לש רתוי ללוכ ךמסמ לע רבודמ םאש בשוח ינא ,ןכל .תופסונ

 והז ,הקוחב םירבד יוניש יבגל םישקונ רתוי הברה םימזינכמ וכותבש

.בושח יוניש

 תיטילופה תכרעמב ונדסימ אל דועש ,אוה ןייצל הצור ינאש אשונה
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 דקפתל תולוכי אל תויטילופ תוכרעמ .ונלוכ לע םילבוקמש קחשמ יללכ

 השק היווח ונרבע .תוחפל םיילמינימ ,םימכסומ קחשמ יללכ ילב

 הטישל ונרזח וישכע .הרישיה הריחבה :תיטילופ הניחבמ תיתמוארטו

 םיחרזאכ ונתוא םיקחוש הלאה םייונישה לכ .תמדוקה תירטנמלרפה

 .תכרעמה לש תוביצי רסוח םיפקשמ ינש דצמו ,דחא דצמ םירחובכו

 םירבדה תא ןגעל שי .רתוי ךכ ךישמהל םילוכי ונחנאש בשוח יניא

.יונישל ףוחדל תוסנל תוחפלו ךרד וזיאב

 לדומ םג התומלשב היהתש הקוח אוהו ,ןבומכ טביה דוע םירבדל שי

 םידמוע ונחנאו תכרעמב םויה יביטמרונ לדומ ןיא ירעצל .יביטמרונ

 רשפאש והשמ ןגעל תוחפל שי .וצרתש רבש לכו יטילופ רבש ינפב םויה

 :רמולו םיינוכית רפס יתבל תכלל רשפא היהיש ,ךוראה חווטל תוארל

.בושח רבד הז .רוד דועב םיצור ונחנאש המ הז

 ןיכמ ימ לע רבדל הצור אל עגרכ ינא .יללכה דצה לע רבדמ ינא ןכל

.רמול םירבד המכ יל ויהי חטב ךשמהב יכ ןיכהל ךיאו

 רפסמ לש תתנש המגודל רשקב ךירבד רחאל תחא הלימ :ןיילק דולק 

 השרת םא .ךפהה תא יתעדל החיכומש ,הבוט אל המגוד וז יכ ,םירשה

.ךשמהב םג ונל רוזעל לוכי הז יכ רבדה תא ריבסהל הצור ינא ,יל

 ךא ,2991-ב דוסי-קוח תקיקח ןמל םירשה רפסמ בותכ היהש ןוכנ

 הקוח םושב עובק אל ,יתאוושהה טפשמהמ המגודב שמתשנ ,תישאר

 דואמ םה( םירש העבש בותכ םש ,ץייוושב תלוז םירשה רפסמ םלועב

 השעמל .)ירטנמלרפ רטשמ אל הזו תרחא הביסמ הז לבא םיינכסח

 ,דוסי-קוחב היה הזו הקוחב תויהל ךירצ היה אל םלועמ םירשה רפסמ

 רשפאש יתרמא תסנכה תדעווב זא יתעפוהשכ .הז תא ואיצוה זא

 הז  ,דגנתהל לוכי ינאש המכ דע ,תישיא יתדגנתהש המ .הז תא איצוהל

 רשפא ותואו ירשפא יתלב רבד שממ הז העש תארוה .העש תארוהל

.לטבל

 .יופימ תושעל רשפאש ,אוה הזה רופיסה לכמ דומלל םילוכי ונחנאש המ

 ,תרמוא תאז .ונמזב ושע רצינמרק 'פורפו רמ'צרק 'פורפש יופימ ותוא

.םש הנעפותש הביס םוש ןיאש תוארוה שי

 תדעו תטלחה לע ירוטסיה ןפואב םילכתסמ םא :רצינמרק יכדרמ 

 דוסיה-יקוח לש הזה לעפמה תא רוגסל ךירצ ובש בלשב ונחנא ,יררה

 םגו ,יררה תטלחה זאמ ףלחש ןמזה תניחבמ םג .הקוחל ונממ רובעלו

 לודג וניא המלשהל ונתוא איביש קלחה ,םויסל ונלש הברקה תניחבמ

 ירשפא רבדה םא ,שקבתמ ןכל .היושע הדובעה בור ,רמולכ .ךכ לכ
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 :הלאשב .יררה תדעו תטלחה תא בורק ןמזב םישגהל ,תיטילופ הניחבמ

 תקהבומ תופידע שי תיכוניח הניחבמש בשוח ינא ,הקוח וא דוסי-יקוח

 שדחמ והשמ ליחתת אלו םייקה לע היונב היהתש הקוח לש ןויערל

 ,רסחש המ תא םיפיסומ ,םייקה תא םיחקול .ךכל הביס םוש ןיא יכ

.המלש הקוח לש הדמעהל דע ,םימילשמ

 ,רוביצב םיקלח העיתרמ הקוח הלימהש תיטילופ רבתסי םא ,ינש דצמ

 תא ןוחבל ךירצ ,רמולכ .גורידב הדובעה ךשמה לש ךלהמ םג לסופ יניא

 ךישמהל ךירצ יזא ,העיתרמ הקוח הלימה תמאב םא .תושעל ןתינש המ

.םידחפה לע רבגתהל רשפאש הווקמ ינאו דוסיה-יקוחב

 איה ילש הבושתה .ןיתמהל יאדכ אל םאהו בוט ןמזה םאה לואשל רשפא

.ותוא םדקלו תוסנל ךירצ ,ירשפא רבדהש לככ .ןיתמהל ןוכנ אלש

 תועט היהת וז .הקוח לש התלבק ןפוא לש היגוסל סחייתהל שקבא

 ףוקעל תוסנל ,םויה תסנכה לש הדמעמ רואל דוחייב ,תישעמ הניחבמ

 םילשהל ילאדיאה ףוגה איה תסנכהש אל .הזה ךלהמב תסנכה תא

 ןוכנ היהי אל ,תסנכה לש דמעמב תויתייעבה רואל לבא ,ךלהמה תא

 רותב תננוכמ הפסא רוחבל ישעמ יל הארנ אל .הנומתהמ התוא איצוהל

 איהש שארמ םיעדויש תסנכ רוחבל ,אוה ןוכנש המש יל המדנ .תאזכש

 תופיקש םג ,תוניגה םג היהת ךלהמלש ידכ .תננוכמ הפסא םג היהת

 ,תוריחבל ךלוה אוהשכ ,תעדל ךירצ רוביצה ,תירוביצ היצמיטיגל םגו

 .יתקוחה ךלהמה תא םילשהל הרומאש תסנכה םג היהת תאזה תסנכהש

 .תדחוימ הרוצב התוא תונבהל ךירצ ,השעת תסנכהש תאזה הדובעה

 רוביצל דואמ םיחותפ םינויד תויהל םיכירצ הלאה םינוידה ,רמולכ

 בושחל ךירצ .הז תא תושעל דציכ בושחל ךירצ .ההובג הדוהת תמרב

 לש תונוש תוצובק לשו םיחמומ לש בוליש לע ,רוביצה לש תומושת לע

 הרחבנש תאזה תסנכב תושעל שי הז לכ תא לבא .םינוידב רוביצה

 תמלשה ןעמלש תויהל דואמ לוכי .תננוכמה הפסאה היהת איהש העידיב

 רשאת תסנכהש ירחא ,תויכוניחו תוילמסו היצמיטיגל תבוטל ךלהמה

.רוביצה לש ףסונ רושיאל םע לאשמ םייקל םג ךירצ ,הקוחה תא

.הקינכטה לע תוינושאר תובשחמ הלא

 תא םירזפמ ,הקוחה תא ןקתל ידכ ,יגלבה לדומה יפל :ןיילק דולק 

.הקוחב תעגל לוכי אבה טנמלרפה קרו טנמלרפה

 יבגל .היעב ןיא ,ותוא אטיב סאימחנ 'פורפש ךרוצה יבגל :ןורוא םייח 

.תואיצמה םע היעב קר שי .היעב ןיא ,הנכהה תדובע לש תולשבה

 תרמואה ,יקצורט תאמ ,הנושארה .תוטטיצ יתש םצעב שי :ןיילק דולק 
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 טרק לש היינשהו .תיטרואת תועט םוש לע תחלוס הנניא תואיצמהש

.דבוע אל הז הקיטקרפב ,ןוכנ הז הירואתב :תרמואה

 אל אוה םהלש ןחבמהש םיטקיורפ המכב ףתושש ימכ :ןורוא םייח 

 ייניעבש הדומ ינא ,םהב קוסיעה םצע אלא ,םשגתהל םילוכי םה םא

 םג השיגפל השיגפמש הרקמ אל .ךכל תואמגודה תחא אוה טקיורפה

 השיגפל השיגפמ .ןאכ רסח ימ ולכתסת .יגוציי תוחפ אוה הזה םורופה

 היה םורופה ,םיבכרהה תא וננוכ רשאכ ,הליחתבש םושמ ףירחמ הז

 .ירקמ אל אוהש ךילהת הפ שי .םויה אוהש יפכמ יגוציי רתוי הברה

 ירשפא רתוי תאז לכב אוה וילע רבדמ רצינמרק 'פורפש ךלהמה םאה

 םויה תודגנתהה ,הרואכל .דוסי-יקוח תקיקח ךשמה לש ךלהמה רשאמ

 רבדמ ינאש ,הדומ ינא .הלוכ הקוחל תודגנתהה ומכ איה דוסי-קוח לכל

.הצור ינאש המ לש רושימה אלו םויה ןאכ יטמגרפה רושימה לע

 היה ןתינ ,הרואכל .תויתרבח תויוכז אשונב קוח חקינ ואוב ,לשמל

 רפסב םויה ורדעהו ,וב םינותנ ונחנאש ישוקהמ קלח וביבס לרטנל

 העוט ינניא םאו ,יל ,לשמל ,רוביצב םילודג םיקלחל ישוק רצוי םיקוחה

 טפשמה-תיב לש הלועפב םויה םייקש ןוזיא רסוח יבגל ;יאדר 'פורפל םג

 לולכמ ןיבו רורב ןפואב תומיוסמ תויוכז םיאטבמש םיקוח ןיב ןוילעה

.ללכב תועיפומ אל וא םיקוח המכב תועיפומש ,תויוכז לש רחא

.תוחנ יטפשמ דמעמב :זפ-סניפ ריפוא 

 םדא המ איה לאוש ינאש הלאשה .תוחנ יטפשמ דמעמב :ןורוא םייח 

 תויוכז קוח קקוחל תורשפאה לע רתוול םאה .טילחהל ךירצ ינומכ

 ?םויה ותוא קקוחל רשפא-יאש תויתרבח

 איהש הרבח .תימינפה הריתסה םצעב וז רמוא סאימחנ 'פורפש המ

 ,תעכ אשונה הזש תויה .תוקוח השוע אל תימינפ תוקרפתה יכילהתב

 .הקוח ןנוכל ןתינ םאה אלא ,אל וא הקוח ךירצ םא אל איה הלאשה

 אוהו תאזה תימינפה הריתסה תא רוציי ךשמתמה ירבשמה בצמה יתעדל

 םירבד לע רוערע אוה רבשמהמ קלח יכ הקוח תריצי רתויו רתוי ןימזי

 ירבשמ בצמבו ,תירשפא הקוח לכמ יטננמיא קלח םויה ונל םיארנש

 תויטילופ תונקסמ יל שי ןכל .ןטקתו ךלת ךכל עיגהל תורשפאה הזכ

 ידכ ןתוא דיגא ןאכ ןוידל תוכייש אל ןהש יפ-לע-ףאו ןיינעל תורושקש

.יתדמע תא ריהבהל

 םוי רדסב אצמית תילארשיה הרבחה ,טקילפנוקה םייתסי אלש ןמז לכ

 לכו םייתרבח םיאשונב אלו םייתקוח םיאשונב ןודת אל איהש הזכ

 יגוס לכ תורמל ,ולעותי םייטילופה םיתומיעה לכו תויגרנאהו םיבאשמה
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.הזה טקילפנוקה ךותל ,שדחמ םעפ לכב תונוש תוגלפמ ינימ לש תורהצה

 םלועה תא ורציע" רמוא יניאש תויה ,תאזה היצאוטיסה תורמל ,ילוא

 םיאשונהש תוצובקו םיאשונ לש הרוש םדקל תלוכי שי ",תדרל הצור ינא

 דיתעב היהיש המב םייתוהמ םיביכרמכ ןתפקשה יפ-לע םיספתנ וללה

 קפס אלל אוה םג הקיקחה דוסי-קוח .תויתרבח תויוכז קוח לשמל ,הקוח

 ותוא םיריבעמ ךיא םויה האור אל טושפ ינא לבא ,םיביכרמה דחא

.הלעמ אוהש םיטקילפנוקה לכב בשחתהב תסנכב

 ינא ,תויקלח לש היצפואה ןיבו תללוכה היצפואה ןיב רוחבל יילע םא

 תובחר תוצובק ןנשיש בוט .תויקלחה לש היצפואב רוחבל ךירצש בשוח

 םייקלחה םידעצה םגש ,םיוסמ םדא וא תמיוסמ הגלפמ רשאמ רתוי

 תאז תורמל .תללוכ רתוי הייאר יהשוזיאמ קלחכ ןלצא םיספתנ וללה

 וא תוחפ תחסונמ איהש יפכ ,תאזה תללוכ רתויה הייארהש רוכזל שי

 אשונה רשאכ ירשפאה ףתושמה הנכמה היהת אל ,הזה םורופב רתוי

 לש ךילהת שיש רמאנ תוחפל לבא ,בחר ירוביצ ןוידל שדחמ אובי הזה

 .הקוח שי רבכשכ םיננסמ ךיא :ונייה ,ינכטה קלחב ללוכ ,ןוימ לש ,הנכה

 תארקל םירסמ ומכ םיעמשנ םירבדהש םיכסמ ינא .בושח ךילהת הז

.הז תא םג השענ ואוב לבא ,חישמה אוב

 ןיבל ןאכ םיאצמנ אלש הלא ןיב תרמאש לדבהה הז :לארה לארשי 

 םהו ךילהתב םינימאמ ונחנאש ,ןאכ םיאצמנ ןכש תופיכה ילעב

.אובי חישמה דחא םויבש םינימאמ

 לע המתח לארשי תנידמש הדבועהמ עבונ הקוחב ךרוצה :ןמרבוג המלש 

 תא .הנידמה תמקה לע הזרכהה תעב היה רבדה .הקוח ןנוכל בוח רטש

 ןימכ התארנ הקוח ןנוכל הבוחה םהבש םימי ויה .עורפל שי הזה רטשה

 הדימב היילע העיגה אל דועש ורמא .םיאבה תורודל ריבעהל רשפאש הבוח

 םתואב .הקוח תקיקחל שרדיהל אל ידכ םיצורית ינימ לכ ולעהו תקפסמ

 טפשמה-תיב לש הקיספה יפ-לע ,קוספ יתקוח טפשמ ונחתיפ םג םימי

 ללחה תא אלמל לוכי ןוילעה טפשמה-תיב וליאכ היה הארנ ,עגרל .ןוילעה

 רודרי ןיינעב ןידה-קספ ,לשמל ךכ .תיתקוח הקיספ ידי-לע הקוחה לש קירה

 רטוז שמשל הלודג תוכז יל התייה םהינשב רשא ,ןמגרב ןיינעב ןידה-קספו

1.םיבישמה םשב בצייתהש הלשממל יטפשמה ץעויל

 רוביצהש בשוח ינא .םצקל ועיגה םיצורית לש וללה םימיהש יל המדנ

 ףילחתכ הקיספה תא :ונייה ,הפ לעבש הרותה תא לבקל דוע ןכומ וניא

/1 ב"ע ץ"גב( תישישה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי  .1  רש 'נ )563 )3(טי ד"פ - 56
89 ץ"גב( רצואה / .)396 )1(גכ ד"פ - 96
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 ינכפהמה ןידה קספ וילאמ ןבומכ לבקתהש יפ-לע-ףא תאז לכ .הקוחל

 איה לארשי תנידמש ,רודרי ןיינעב ןמסוז טפושהו טנרגא אישנה לש

 המישרל תוריחבה ךילהתב םוקמ ןיא ןכלו תיטרקומדו תידוהי הנידמ

 ותעד ןיינע ותואב התייה ןכא .וללה תופיאשה תא תמאות הנניאש

 לע הלבקתנש איה בורה תקיספ ךא ,ןהכ םייח טפושה לש תקלוחה

.תססובמ הדמע תאטבמכ רוביצה

 םניא בוש םינשיה קחשמה יללכ .תיללכה המכסהב םייוניש ולח םימיל

 רשא הקוחה תא רוצינ אל םאו ,ונלש הרבחה לש םינוש םיקלחב םילבוקמ

.הנידמה לש הדיתעל דרח דואמ ינא ,יטרקומדה קחשמה יללכ תא ססבת

 וא םימייקה דוסיה-יקוח דוסי לע הקוח קקוחל םא הלאשב ןכל

 ךישמהלו הקוח קקוחלו תשגל שי ,תישארש רמוא ינא ,םתוא םילשהל

 לכ .הקוח ומשש ךמסמ םייק היהיש דבלבו ,ןמזה ךשמב התוא רפשלו

 לשו לארשי תנידמ לש המויק תא תנכסמ הקוח ןוניכב הייחד לש העש

.תילארשיה הרבחה

 אל רוביצב םיקלח וליאו ,קחשמ יללכ וליא יתנבה אל :יניירק ליאכימ 

.םיללכה תא לבקמ אל רוביצ הזיא ,לשמל .םיללכ םתוא תא םילבקמ

 ,לארשי תנידמ לש התודהי ןיינעל לשמל ןווכתמ ינא :ןמרבוג המלש 

 תויוכזל תגאוד התויהל ,םדא תויוכז תרחוש התויהל ,תיטרקומד התויהל

 יבגל הלאש ינמיס םילעמש שי ,הרבחב םינוש םיגוחב .םיטועימ לש

 הלאשה ינמיס םע קיספהל םיחרכומש בשוח ינא .הלאה דוסיה תונורקע

 םה הלאו הקוחה יהוז :תויטלחהב רמולו לובגה תא ביצהל שי .הלאה

.קחשמה יללכ

 תויהל רומא ,חתפל םיסנמ ונחנאש ןוידהש איה תמאה :זפ-סניפ ריפוא 

 .הדותמה תלאשב ינכטו יטמגרפ רתויו םינכתה תלאשב יגולואדיא תוחפ

 ךרד וזיאל עגונב ץעייתהל ידכ הלאה םיגשומב רקיעב בושחל הסננ אוב

.םיכרד המכב וא ,תכלל יאדכ

 לש תודהיה ןיינע איהו תחא הרעה ריעהל ינוצרב :יניירק ליאכימ 

 הנווכה המל .יטנוולר רבדהש ןועטל רשפאש בשוח יניא .הנידמה

?תודהיב

 הנידמ תמקה רבדב 7491 תנשמ ם"ואה תטלחהל :ןמרבוג המלש 

.לארשי ץראב תידוהי

 תויוכז לע תקולחמל ונתוא האיבמ וזה תקולחמה :יאדר ססנרפ 

 ,ימואלניב דסומ רבכ אוהש ימואלניבה טפשמה יפ-לע תובתכנש דוסי

 .הזה ןיינעהמ קלח אל םהש רמול םילוכי אל רבכ תונידמו יגיהנמו
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 הארנ .המודכו יוטיבה שפוח ,ןופצמה שפוח ,לשמל ןויוושל תוכזה ומכ

 הלוכיש הקוחל םיעיגמ ךיא תוארל השקש בצמב םויה םייוצמ ונחנאש

 הקוח הצורש ימ לכ לש םייסיסבה םיכרצה תאו םיסרטניאה תא קפסל

.םויה

 בלשבש תבשוח ינא .תוילכלכו תויתרבח תויוכז קוח לש המגודל רוזחנ

 ריבעהל ןויסינב היפל ךלוה זפ-סניפ כ"חש ךרדה איה ךישמהל ךרדה הז

 בצמהש תבשוח ינאש םושמ אל .תוילכלכו תויתרבח תויוכז קוח תא

 הקוח םיגישמ ונחנא ךיא םויה האור יניאש אלא ,הקוח יבגל רפתשה

.תילמינימ וליפאו

 ינא ,אשונב ועגנ יאדר 'פורפ םגו ןורוא רמש ןוויכ :זפ-סניפ ריפוא 

 תויוכז דוסי-קוח תא קקוחל לודג ץמאמ יתישע .וילא סחייתהל הצור

 םג אוהש קוחל תמאב ונכלה .תועורז ףופיכב אלו המכסהב תויתרבח

 .תיתד-תיתכלה תונשרפ לש רשקהב יסחי ןפואב יטמלבורפ אל םגו קדוצ

 ישי רשה םע יתשגפנ ,ס"ש תעיסל יתכלה .רבדל ימ םע ןיא ירעצל

 אל הרותה תודהי ירבח .ס"ש לש םינטפשמו ישי רשה םע יתשגפנו ,דבל

 .עומשל םינכומ אל ל"דפמה םגו הז לע רבדל ליחתהל וליפא םינכומ

.הרואכל ,תויתרבח תוגלפממ םלוכ

 .תסנכה ךרד תושעל ךירצ אל הקוחה רושיא תא ,ןכל :יאביברב םייח 

 ופוסב .הלודג תועט םישוע ,תאזה תוכמסה תא תסנכל תתל םיצור םא

 לאשמב גישהל ךירצ הקוחה רושיא תא .סרטניא שי תסנכל ,רבד לש

 םיריעצה תא לאשמל סינכהל ךירצש יתרמא תמדוקה הבישיב .םע

 דואמ לודג בור םיווהמ םה .הריחב תוכז םהל ןיאש הלא ,51 ליגמ

.תיטילופה אקווד ואלו תירוביצה הסיפתה תא ףקשי הזו ,הייסולכואב

 לצא םייקתהש ןוידל ןאכ ןוידה תא רבחל הצור ינא :לארה לארשי 

 לבא ,םוי רדסב םיפיעס ונל שי לוכה ךסב .םורמ רמו ףיש טפושה

 םירבדהו םינכתה ןיינעלו תורבתסהה ןיינעל םירזוח ןמזה לכ ונחנא

.ונתוא םיניינעמ תוחפ םיינכטה

 ,ירבשמה בצמה אקוודש בשוח ינא .ןורוא רמל תונעל הליחת הצור ינא

 .תנתונה איה ,הקוחה ביבס סנכתהל םיקקוחמה לש םויה תלוכיה יא

 ,םידבוע ונחנא ותוסח תחתש הזה ןוכמהש ונמצעל ריכזהל הצור ינא

 .הרישיה הריחבה קוח :המחלמ תעשב קוח תונשל חילצה

 הייחד לשו תוסנכתה לש העש אקווד איה המחלמ תעש ,םימעה בורב

 ונחנא ,ונלש דחוימה יפואה ללגב ,ונלצא .תוילוש תוקולחמ לש הדצה

 תוקולחמה ,ברקה הדשב םיאצמנ םילייחהש ןמז ,המחלמ ןמזבש םיאור
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 העדומ םסרפל גאוד םילייחה לע יארחאש אבאה וליפאו תובחרתמ קר

 רתוי םהילע רמוש אוהו הלשממה שאר םע תקולחמב אוהש ,תרושקתב

 .ןוידה תא תתרשמ ןכ איה לבא תיטילופ אל הרעה וז .םירחא רשאמ

 הרוה ןאכ והשימ םא ,עובקל הצור ינא לבא ,קדוצ ימ עובקל הצור יניא

 הפיא וא הללאמרב אצמנ ולש ןבה רשאכ בושחל לוכי אוה המ ,לייחל

 אל איה תקולחמהו חותפו אצוי לוכהש עדוי אוה רשאכו אצמנ אוהש

.תיניינע

.הזל םרוג ונלש המחלמה יפוא :יאדר ססנרפ 

 בשוח ינא .םילוכי אל םהשכ ךישמהל לוכי הזה םוקמה :לארה לארשי 

.תאזה הקוחה שוביג תארקל תכלל לוכי הזה םוקמהש

 דחאש בשוח ינא .ידכב אלו םירסח םישנאהמ קלחש רמוא ןורוא רמ

 אוה הקוח לבקל וישכע אקווד בושחש םיבשוחש הלא לש םידיקפתה

 ינא ,םירקי םירבח ,םהל רמואו ,הז תא השוע ינאו ,םידרחל תכלל

 תכלל תונוכנה זא לבא ,תויורשפא וחתפתי הנש 01-51 ךותבש ןימאמ

 ךכ ,הברהב התוחפ היהת ימואל-יתדה וליפא וא ידרחה םרזה תארקל

 תודוסיה אקווד ,תידוהי הנידמ םיצורש תודוסיה אקוודש בשוח ינאש

 הזב תוארל םיכירצ ,הנידמה םוק םע עבקנש המ תא רמשל םיצורש

.דגנתהל םוקמב ךומתלו ,הנורחא תונמדזה טעמכ

 רקיעב הנופ ינאו ,תושעיהל הכירצש הדובעהמ קלחש בשוח ינא ,ןכל

 תויוסנכתהל רבעמ עונכש םג איה ,םוי םויב הזב םיקסועש ןוכמה ישנאל

.הקוח לש הנוניכ ןעמל לועפלו םוקל םיבייח וישכעש הלאה

 תוחיכומ קרש תונמא יתשל ףתוש יתייה הנורחאל .המגוד תתל הצור ינא

 רשאכ ,הקיטילופהמ םימשרתמ ונחנאש המל דוגינב .ירשפא רבדהש

 ףתתשה אלש ימ ,תישאר .ונכתיי םירבדה ,תויחרזא תורובחב רבודמ

.םש ורבגתה םילושכמ וליא לע ומצעל ראתל לוכי אל תרנכ תנמאב

.לשמל ,הב ופתתשה אל םיברע :זפ-סניפ ריפוא 

 ואוב .הזל םג גואדל רשפא ,תמייק הנמאהש ירחא :לארה לארשי 

 תּוחפ אל גשיה איהש ןדמ-ןוזיבג תנמא םג הנשי .תרוקיבל סנכינ אל

 עקר לע הקוח לש המויקל תורבתסההש בשוח ינא ,רמולכ .וז הניחבמ

.ההובג תורבתסה איה ,םישענש תונויסינ דועו הלאה תונויסינה ינש

 וא יפרגומד יוניש היהי ךרדה ךשמהב םאש ךכ יבגל תורעה ויה

 ,לשמל .רבדה לע רבגתהל רשפא-יא ,הקוח היהת םא םג ,יגולואדיא

 הצריש יטרקואת בור וא יברע בור ,לשמל ,היהי םאש רמא יניירק ר"ד

 .רבדה לע רבגתהל היהי רשפא-יא ,הקוח היהת םא םג ,הכלה תנידמ
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 םויה .ךנחמ םרוג םג איה הקוח לבא ,היהי ךכ ןכאש תויהל לוכי זא

 ,הקוח לע םידמלמ ,אבצב ךוניחל םיסרוקב ,רפסה יתבב  ,םוקמ לכב

 יפל .דרפנ רבד תויהל ןוצר תוחפ שי הליחתכלמ זא .ףתושמ רבד לע

 יניא לבא ,דעומה תא ונרחיאש תויהל לוכי םיברעה תניחבמ ,יתעד

 בושחל םיליחתמ םידרחהש בשוח ינא .בצמה הז םידרחה יבגלש בשוח

 ילוא יאדכ קיחרהל םוקמב הזה ןיינעבו ,רתויו רתוי יטרקומד ןוויכב

.קבחל

 אלא תיפיזיס הדובע אל איה םויה הקוח לע הדובעש קפס םוש יל ןיא

.תיחרכה הדובע

 'פורפ םע םג המיכסמ ינא יכ ,הקוח שי רבכ יתניחבמ :רפלב הלא 

.בוט בצמב תישיא ינא .לארה רמ םע םגו רצינמרק

 לע אלא םע לאשמ אשונב רבדל אל אוה ונלש טדנמהש הניבמ ינא

 אקווד ונחנא ,תבשוי ינאש הצובק לכב .רושיאה יכילהת לע אלו הנכהה

.היינשה הצובקה לש אשונב םיקסוע

 ןיב בלשל םיבייח יתעדל .דוסי-יקוח לש ךשמה וא תיטסילוה הקוח יבגל

 רבכש תכרעמו היגרנא רובצמ זבזבל רשפא-יא ,דחא דצמ .םירבדה ינש

 שיש ןוויכמ ,ינש דצמ לבא ,םתוא םילשהל םיבייחש םיקוחו םימייק

 רמא ינפג כ"ח ,הקוחל ומכ דוסי-יקוחל םויה הלודג ךכ לכ תודגנתה

 םיבייח לארשי יחרזא לכש דוסי-קוח עיצת תסנכה םויה םא םגש יל

 םהש וחיכויש םיברעה תא ררחשי ילוא אוה ,תבשב תירחש ללפתהל

 אוה לבא ,תודהיל יתכלה-אל רשק םהל היהי אל םעפ ףאו םימלסומ

.דגנ עיבצי ןיידע

 תרחא יכ המכסהב הקוח תויהל תבייח .הנווכה המל ריבסהל הצור ינא

 רוגסה לגעמה תא ץורפל םיכירצ רבשמ תעב .םעט הל ןיאו ךרע הל ןיא

 תידמיכראה הדוקנה וז .התוא ןנוכל רשפא-יא לבא הקוח םיחרכומ ובש

 ךירצ היטרקומד ליבשב .םייח ונל ןיא תרחא יכ תאצל םיכירצ הנממש

 ךירצ התא תיטילופ תורגב ליבשבש השעת המ לבא .תיטילופ תורגב

!?היטרקומד

 תניחבמ הכירצ ,הנכהו עונכש לש השעמ תמאב איהש ,המכסהב הקוחה

 המויסקאל .תודגונמ תצק תומויסקא יתשו תומויסקא יתש ,הלש ןוויכה

 .הלוכי יניא היינשה המויסקאל ,ימצע תא דימת תסייגמ ינא תחא

 אל ,םלועה יפלכ הקוחה לש םויאה ןמ תיחפהל איה תחא המויסקא

 אל םייתדה ללגבש סותימ שי ,בגא ךרד .יתדה םג אלא ידרחה קר

 ,םייקתהל וזה הקוחל ןתנ אל שממ ןוירוג-ןב .לארשיב הקוח התייה
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 אלש עגרל ובשח אל םג םה ,הקוחל ודגנתה אל ללכב הלחתהב םייתדה

 תא אנש ללכב אוה .קהבומ יטסינוירוג-ןב רופיס היה הז ,הקוח היהת

 :ותוא ןייצל הצור אל אוהש דמל אוהש עוצקמ שיש רמאו םיטסירויה

 איה המויסקאה ,לוכ םדוק .תורצ קיפסמ שי וידעלב םגש רמא אוה

 םישועש ךכ ידי-לע םויאה תא םיתיחפמ .םויאה תא תיחפהל תמאב

 יתארקש הפי יכה הקוחה .תילרביל אל ,האלפנ אל ,תרדהנ אל הקוח

.ןימא ידיא ידי-לע החסונש הדנגוא לש הקוחה איה

 איה ,ידידי רצינמרק 'פורפ תא תסייגמ ינא ןאכו ,היינשה המויסקאה

 תאז .ךכ לכ םתוא קנפת אל הקוחהש םינוליחלו םילרבילל ריבסהל

 תא דירוהלו ידרחה יתדה םלועה דצמ תוימיספה תא דירוהל ,תרמוא

 ילכה תויהל תבייח הקוחה יכ ינוליחה ילרבילה םלועה דצמ תוימיטפואה

 ףקשל םגו התוא ליבוהל ,הנידמה תא ןנוכל תמאב הכירצ איהו ונלש

 .התוא

 'פורפ ידי תא קזחל הצור ינא .ירטנמלרפ-ץוחה ףוגה יבגל ןורחאה רבדה

 היטרקומדה תא קזחל ידכ הקוח תושעל םיצור ירה ונחנא .רצינמרק

 דואמ תסנכל הרטסילב דוע קורזל הלא ונימיבו הנידמה תא קזחל ידכו

.ונל ליעוי אל ,השלח

 היהי הז ימלו ,הקוחב םויה ןיינועמ ימ תעדל ןיינעמ :ץילמ םרמע 

 ףא לע תאזו 'רעוב אל' הז םידרחלש םיאור .לעופב הקוח היהתש בוט

 ,טועימכ ,םינושארה תויהל םיכירצ ויה םידרחהש שיגדמ קרב אישנהש

 אל דחא ףא ,לעופב לבא ,םהילע ןגת הקוחהש םושמ ,הקוחב ךומתל

 םיפילחמ טושפו ,הקוחה לש תונשרפהמ םימלעתמ ונא יכ ?המל .הצור

 .היעב וז ,הקוחה תא שרפל תוכמסה ימל עדנ אל דוע לכו םיסוסה תא

 ,ןמזמ אל ,המגודל .הקוחל םידגנתמ םידרחהש אלפ אל ,הלא תוביסנב

 ליחתמה ליגר םויכ 'תבש' חנומה תא השריפ הדובעל ןידה תיב תטפוש

 העבקנ אל דוע לכ ,ןכ לע רשא .הלילה עצמאל דע ,הלילה עצמאמ

.הקוח קקוחל םוקמ ןיא ,הקוחה תונשרפל הנוילעה תוכמסה

 םאה הלאשה תלאשנ ,'הקוחב ךומתנ ואוב' ,םירמואשכ ,ןכ לע רתי

 דוסיה-יקוח לש ןויסינהש יל המדנ .םימייקה םיכילהה תא ךישמהל

 ןתנ ץ"גבש תונשרפה .דוסי-יקוחב רתוי ךומתל אל םידרחה תא דמיל

 הקוח תיינב .םידרחה תא הליהבהו רוביצה ןומאב העגפ דוסיה-יקוחל

 ברקב הזע תודגנתה תררועמ ,דוסיה-יקוח לש תמייקה תונשרפה ךמס לע

 םינכומ םניא םיליכשמו םיינוליח םישנא רתויו רתוי םג ,םויה .םידרחה

 .לע-קקוחמכ ותוארל םינכומ םניאו ץ"גב תוטלחה תא לבקל
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?רתוי בוט היהי הקוח ילבו :לארה לארשי 

 לש ,םויה םימייקה םינותנבש בשוח ינא .עדוי ינניא :ץילמ םרמע 

.עורג רתוי קר היהי יוניש לכ ,דוסי-יקוח תונשרפ

.המכסה ילב הקוח היהת :לארה לארשי 

 ןימאמ יניא ,םויה תמייקש תואיצמב .ןימאמ יניא :ץילמ םרמע 

 קלחמ םימלעתמש ושוריפ הקוח תופכל .הקוח תופכל הסני והשימש

.תעקתנ דוסיה-יקוח תמלשה וליפא ,לעופב .םעהמ דבכנ

 הרוקש המ הז .רבד לכ תסנכב רוצעל ידכ בור ךירצ אלו :ןורוא םייח 

 אל ?ולש קוחה תא ריבעהל חילצמ אל ןורש הלשממה שאר המל .לעופב

 ללגב ישי ילא כ"ח לש םויאהש םושמ אלא תסנכב בור ןיאש םושמ

.ולש בורה תא ליעפהלמ הלשממה שאר תא עיתרמ ,הללאמר

.בור ןיא :זפ-סניפ ריפוא 

 וניסחי :םעב תויזכרמ תויעב שולש שי ןורוא רמ יפל :ץילמ םרמע 

 םייתד ןיב וניסחיו הנידמה ךותב םיברעל וניסחי ,םיאניתשלפה םע

.םינוליחל

 ספות דחא לכו טקילפנוקה לש הבורע תונב ןה תויעבה לכ :ןורוא םייח 

.ול חונש םוקמב ןתוא

 םיאניתשלפה םע היעבהשכ םג .העוט התא יתעד יפל :ץילמ םרמע 

 אל ,םמצע ןיבל םידוהיה ןיב תקולחמה תא רותפנ אל דוע לכ ,רתפית

 דע ינאו ,תרנכ תנמא חוסינ תעב .םיברעה ןיבל וניניב המכסהל עיגנ

 םיברע סינכהל םא םיטעמ אל םינויד ויה ,הלש םיפתושהמ דחאכ ךכל

 תועד ינימ לכו ןימיל לאמש ןיב השק יד קבאמ היה .אל וא םינוידל

 ,וניניב םא .םיצור ונחנא המ םיעדוי אל ,םעכ ,ונחנאש וחיכוהש ,תונוש

 והמ יבגל תוידדה תומכסה ןהשזיאל םיעיגמ אל ,םינוליחל םייתד ןיב

 דוע ףרצלו אובל יל המ ,תודהי יהמ ,תידוהי תוברת יהמ ,ידוהיה םעה

 הקוחהו תרנכ תנמא לש ןויערה היה הז ?טלס ותוא ךותל דחא םרוג

.הלא תויעבמ םלעתהל הלוכי אל

 והשמ ליחתהל םיבייחש יל המדנ ,המכסה לש ךילהב םיצור םא ,ןכל

 םיקהל שי ,הווקת תצק םיצור םא .דוסיה-יקוח תא ךישמהל אלו שדח

 ולכוי תסנכב םיאקיטילופש ןימאמ יניא .תסנכל ץוחמ תינוציח הדעו

 םילבוקמש םישנא ויהי הירבחש ,תינוציח הדעו םקות םא .ןורתפל עיגהל

 בר ותוא רשאכ .לבקתת הקוח התואש יוכיס שי ,םהיחלוש לע םיגיהנמכ

 רתוומ ינא ,סונמ ןיאש רמאי תינוציח הדעו ךותב גיצנה היהיש ימ וא

.החלצהל יוכיס שי יזא .הפ
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 םלוכ ?הלש תואצותה המ ?ןמאנ תדעו תא רכוז התא :זפ-סניפ ריפוא 

 הזמ אצי אלו םתח אל דחא ףא לעופבו ,ומיכסה הרואכל ,דחי ובשי

.םולכ

 ועיגה אל םש םא ,רמוחו לק .ומתח אל המל קודבת ךל :ץילמ םרמע 

.המכסהל

 הקוחה אשונב ועיגיש בשוח התא המל לאוש ינא :זפ-סניפ ריפוא 

.המכסהל ועיגי אל םלועלש בשוח ינא .המכסהל

 לוכיש בכרה היה אל ןמאנ תדעו בכרהש בשוח ינא יכ :ץילמ םרמע 

 הנימ ימ ,ןמאנ תדעו הבכרוה ךיא .םתוא וחלשש הלא תא גצייל היה

 ,ינומלא ינולפ לש ותעד המ תעדי רשאכ ?םילוקיש וליא ךמס לעו התוא

.הדעוול ותוא תסנכה זא

 תא הכלהכ וגציי ןמאנ תדעווב םיגיצנהש יל המדנ :זפ-סניפ ריפוא 

 לש המכסהב ידרחה רוביצה גיצנ היה ןורימ החמש ברה .םהיחלוש

 לדנב דוהא ברה ,םימרופרה תא גציי יאדווב בגר ירוא ברה ,םינבר

 ועיגה שממ אלו םישנא םש ויה .םיביטברסנוקה תא גציי יאדוב

 .ןורתפל

 אל הקוחה םא .תחא היעב קר וזש ןיבמ התא לבא :ץילמ םרמע 

 םידגנתמ םידרחה המל .םעט הב ןיא ,הלאה תוקולחמה תא רותפת

 דובכ קוחמ ונל אצי המ וניאר ,םירמוא םה ?תויתרבח תויוכזל םויה

 וליא ,ותוריח םע הזב ושע אל המ ,םדאה דובכ הז המ ,ותוריחו םדאה

 תולובג םה המ עדא אל םעפ ףא ינא ,ץ"גב ול ןתנ תורידא תויונשרפ

 דמועש ןויגיהה והז .ימצע לוג תניחבב איה האצותהו ,ץ"גב לש תונשרפה

 .םירבדה ירוחאמ

 טפשמה-תיב לבא םיזרדזמ אל םידרחה ,תרמאש יפכ :זפ-סניפ ריפוא 

.דובעל ךישממ אוה .םייק ןוילעה

 הצור ינא ,הב םיאצמנ ונחנאש תואיצמה ךותמ אקווד :רדיינש הנא 

 אלא דוסיה-יקוחמ םידחופ קר אל תסנכה ירבחש ךכל ןיטולחל םיכסהל

 תכיפה לש ךרדב תכלל תיסינ התא ךכמ האצותכ .'דוסי' הלימה םצעמ

.ליגר קוחל דוסי-קוח תעצה

.הנושאר האירקב :זפ-סניפ ריפוא 

 דיגהל אל ידכ ךתוא םדקי הזש תיפיצ .הנושאר האירקב :רדיינש הנא 

.תויתרבח תויוכז דוסי-קוח

 ,קוחב םזינכמ סינכהל הצור ינא .העצה דוע יל שי :זפ-סניפ ריפוא 

 םינש שמח ךות יטמוטוא ןפואב ךופהי אוהשו ליגר קוחכ ותוא ריבעהל
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 יל שי .תרחא הטילחמ תסנכה ןכ םא אלא דוסי-קוחל היצנדק ךות וא

.הזב םיכמותש םינטפשמ לש תעד תווח

?בור הזיאב :האירק 

.דחוימ בור רמאנ אוב .םיוסמ בורב :זפ-סניפ ריפוא 

 תואיצמב אקוודש שיגדהל ידכ םירבדה תא תרמוא ינא :רדיינש הנא 

 ,שולק יד אוה הקוח יבגל סוזנצנוק והשזיאל עיגהל יוכיסהשכ תאזה

 םא םג ,ךילהתה תא ךישמהל ךירצו םיידי םירהל ךירצ אל תאז לכב

 ,יתעדל ,לבא .ונלש םידכנה ינבו םידכנה לש הפוקתב עיגי סוזנסנוקה

 ,תסנכל ץוחמ תויהל ךירצ אוה .תסנכה ךותב היהי ךילהתהש יוכיס ןיא

 ךילהתמ םיקוחר ןיידע ונחנא ,יתעדל .הנכהה ךילהתל עגונב תוחפל

 .תסנכה ךותב אל לבא ,ךשמיהל ךירצ יתעדל הנכהה ךילהת .רושיאה

 םא ,איה תעכ תלאשנה הלאשה .ירטנמלרפ-ץוח ףוג תועצמאב אלא

 רחביי אלש העדב ינא .הנומיש וא רחבייש ירטנמלרפ-ץוח ףוג הז היהי

 הבש הדוקנ התואל םירזוח יזא ,רחביי אוהש טילחנ םא יכ הנומי אלא

.םויה םיאצמנ ונחנא

?הקוחה תא ןנוכיש ירטנמלרפ-ץוח ףוג :רפלב הלא 

.רושיאה לע עגרכ תרבדמ יניא לבא ,התוא ןיכיש :רדיינש הנא 

 .הנממה ימ קוחב וטילחי ,ורחבי םיאקיטילופה :זפ-סניפ ריפוא 

 ,הנממ תסנכה ,הנממ הלשממהש לשמל וטילחי םיאקיטילופה

 .םזינכמה תא אלא תומשה תא םיעבוק אל .הנממ ןוילעה טפשמה-תיב

 ונחנא .םולכל בור היהי אל .קדוצ ןורוא רמו בור היהי אל הזל םג לבא

.לוכה תורמל תוסנל הווש לבא תסנכה תא םיריכמ

 תדעו אל .תסנכה ךותב אל שוריפב לבא ,תוסנל הווש :רדיינש הנא 

 ,תסנכה ךותב תדחוימ הדעו אלו הקוח תדעו לש הנשמ תדעו אל ,הקוח

 ,ךילהתה תא ךישמיש ירטנמלרפ-ץוח ףוג .םוקמ םושל ליבוי אל הז יכ

.ןכ טלחהב

 תסנכה תא איצוהל רוסאש העדה םע םיכסמ ינא :ץיבומרבא רימע 

 יניאש איהו תיטקרפ הביס איה תוביסה תחא .תוביס המכמ ,הנומתהמ

 וא הנומתהמ התוא איצומש יתקוח ךלהמל תכלוה תסנכה תא האור

.התמצע תאו התעפשה תא ,היתויוכמס תא ןקורמו לרטנמש

 ,הנומתהמ תסנכה תא איצוהל ךירצש בשוח יניאש ךכל תפסונ הביס

 התרקוי לש ,הדמעמ לש ,תסנכה קוזיח לש ןורקע והשזיא ךותמ םג איה

.רטשמב יזכרמ ביכרמ התויהב

 הקוח היהת אל םנמא וז .המכסהל עיגהל יוכיס שיש בשוח אקווד ינא
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 ר"דו ץילמ רוטקודו לארה רמ יניעבו יאדר 'פורפ יניעב תילמיטפוא

 היהתש הקוח לע המכסהל עיגהל רשפא רבד לש ופוסב לבא ,יניירק

 יאדר 'פורפ יניעב םג ,םייקה בצמל תיסחי גשיהו ןורתי ןתיתשו היואר

.לארה רמו יניירק ר"ד ,ץילמ ר"ד יניעב םגו

 התייה תמדוקה הצעומב .הייפואו הנידמה תרדגה לש המגודה הרכזוה

 תרהצהש ,ופתתשהש םייברעה תסנכה ירבח לש םג ,המכסה יהשוזיא

 הנידמה תא רידגתש הרהצה ,הקוחל אובמ תווהל הלוכי תואמצעה

 םירחא םייברע םירבח םגו םייברעה תסנכה ירבח םג .הייפואו

 הרדגהה תוכז לש ןורקיעה םע ומיכסה ,ןרבו'ג םלאס ומכ ,ופתתשהש

 עיגהל רשפאש בשוח ינא ןכל .לארשי תנידמב ידוהיה םעה לש תימצעה

.המכסהל

 ןיינעה לע הנע ץילמ ר"דש בשוח ינא ,דוסי-יקוח קקוחל ישוקל עגונב

 הקוח קקוחלו תכלל רשאמ דחא דוסי-קוח קקוחל השק רתוי הברה .הזה

 לטבת וא ,טיעמת ,םצמצת הבר הדימבש האלמה הנומתה תא ןתיתש

.םירחאו ץילמ ר"ד לש תוששחה תא

 הברה ויה תיטופישה תרוקיבה תלאשב עבש-ראבב ונדשכ :ןורוא םייח 

 לש הקיקחהמ תיטופישה תרוקיבה תא םילרטנמ םאש ורמאש םישנא

 יפכ ,ץילמ ר"ד .הקינכטב ,ינשמ רבדב רבודמ אל .הקוח אל וז ,תסנכה

 תרוקיבה תא ריאשהל ןווכתמ אוה .ןיוצמ תאז עדוי ,ותוא ריכמ ינאש

 דגנ היהיש קוח ןאכ תויהל לוכי רחמ ,תרמוא תאז .טנמלרפל תיטופישה

.בור היה טנמלרפב יכ יתקוח ןורקיע

 תרוקיבל תוביטנרטלא רפסמ וגצוה עבש-ראבב :ץיבומרבא רימע 

 תוביטנרטלאה תחאכ הנמתסה רצינמרק-ןומרכ תעצה .תיטופיש

 ופוסבש בשוח ינא .הנממ קוחר היה אל ,בגא ,םולהי כ"חש ,תוירשפאה

 לשמל ,וז תירגתא היעבל םייתריצי תונורתפ אוצמל ןתינ רבד לש

 :הנידמו תד תולאשב יתקוחה רבסהל עגונב ןרטש הידידי לש העצהה

 ןוילעה טפשמה-תיבמ ששחה תא ,תמיוסמ הדימב ,תלטבמ וז העצה

 ,המלש הקוח ןוניכ לש ךלהמ אקווד ןכל .הקוחה שוריפל תוכמסה לעבכ

 המ תאו יררה עיצהש ךילהה תא ךישמהל רשאמ רתוי לק תויהל לוכי

.קוח ירחא קוח דוסי-יקוח תמלשה ירק ,תושעל הסנמ סניפ כ"חש

 תא רחבתש וז תויהל הכירצ תסנכהש בשוח ינא .ןיינע לש ופוגל

 רושיאל תסנכל רוזחת ןכמ רחאלש הקוחה תא עיצתש תננוכמה הצעומה

.תסנכה

 ןאכ רכזוהש המ הז תרנכ תנמאב יל עירפמש המ :יניירק ליאכימ 
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 םידוהילש םושמ םיפתוש ויה אל םיברעה וליאכ ,תיטמגרפ היעבכ גצוהו

 תנמא הנמאה תא הנכת ,ךכ םא לבא .םמצע ןיבל םניב תוקולחמ שי

 הנכת לאו םידוהיל הקוח התוא הנכת .לארשי תנידמ ןיינעל םידוהיה

.לארשי תנידמ לכל הקוח התוא

 תרנכ תנמא לש וקה םע ךלוה התא םא ,יניירק ר"ד :זפ-סניפ ריפוא 

 ואוב ,םיברע ילב העיצמש תננוכמה הדעווה לש תווצ השעת ,ףוסה דע

.םמוקמ הז המכ וניבת .ונחנא טילחנ לוכ םדוק

 לש הטלחה וזיאב הברעתהש ץ"גב לש הטלחה תיאר :ץילמ םרמע 

?ידאק

.ןכ :יניירק ליאכימ 

.ץ"גבל תוחפ םינופ םה :זפ-סניפ ריפוא 

.םינכתב אל :ץילמ םרמע 

 ןיינעב הטלחהה תא וניש המל .םינכתב ךיא דועו :יניירק ליאכימ 

 הצור ינאש הדוקנה .ןאכ היעבה תא ףכת ךל ריבסא ינא ?תוהבא

 ןיינע אלא יטמגרפה ןיינעה אל אוה םיברעה ןיינעש יל המדנש ,שיגדהל

 םייתקוחה םיללכה תעיבקב הזה רוביצה תופתתשה לש היצמיטיגלה

 הברהש המ םג תונכב ךל דיגא .הנידמה לכ לש התניחבמ םיפקתש

 לש התומד בוציעבש שיגרמ ,יברעכ ,ינא .םישיגרמ םירחא םישנא

 םויה השענש המ לכ לש םיליגרה םיכילהב תופתתשהב ,הנידמה

 .ץוח שיא ינא ,הנידמב םויה םייקתמש ןוידה יפואב ,הנידמב

 הז .תוקולחמ רותפל הלוכי הקוחש בושחל ןוכנ אל :רצינמרק יכדרמ 

 ףתושמ הנכמ שבגל הלוכי הקוח םא איה הלאשה .הקוח לש הדיקפת אל

 הלאשה .הלאשה וז .ילמינימ ףתושמ הנכמ תויהל לוכיש יכרעו ידסומ

.םומינימ לש ףתושמ הנכמ ביבס דחאתהל םילוכי ונחנא םאה איה

 ינא ,תישאר .יל םיעירפמ דואמ םה ,ץילמ ר"ד ירבדל דובכה לכ םע

 אוה ס"של םויה שיש יטילופה חוכהש הנומאה םשב רבדמ התאש בשוח

.יחצנ יטילופ חוכ

 ,חווט תכורא תולכתסהב ,תאזה הנומאה תא םילבקמ אל םא יתעדל

 לעו תיטילופ המצע ךותמ רבדמ התא .הנוש ירמגל תויהל הכירצ השיגה

 הצור ךניא ןכלו .ןוכית םלועל תאזה תיטילופה המצעהש החנהה ךמס

 תיטילופ המצע ,רבד לש ותמאל לבא .תאזה המצעה לומ םלב היהיש

 .קפסל הלוכי הקוחש הנגהל םיקוקז ונלוכ ןכלו ,הנתשמש רבד איה

.ומשב רבדמ וא גציימ התאש רוביצה ללוכ ,ונלוכ

 דגנ םמוקתמ התא המל תידוהי תואר תדוקנמ יל רורב אל ,תינש
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 תדוקנמ אקווד .םדאה דובכ תא ביחרמו חתפמש ןוילעה טפשמה-תיב

 רבד תויהל ךירצ םדאה דובכ לש הבחרההו חותיפה ,תידוהי תואר

 תוברתלו תידוהיה תרוסמל הקיז םהל שיש םישנא חמשל ךירצש

 תויהל לוכי ,יוטיב ידיל ןאכ אבש גוסהמ השיג היהת םא .תידוהיה

 תכימתב הקוח אלא הבחר המכסהב אל הקוח שבגל תוסנל היהי ךירצש

 לומ זא ,חוכ לש הפשב םירבדמ ונחנא םא .תסנכה ירבח לש ןטק בור

 ריבעהל ןתינש זא רמולו אובל .יטילופ חוכ רצייל ךירצ יטילופ חוכ

 ואובת זאו ,המכסהב הקוח ריבעהל םינכומ לבא ,המכסהב אל הקוח

 הזכ וטו .וטו שי ךילהתב םיפתתשמהמ דחא לכלש ןוכנ אל .ןחלושל

 ועיגתש וא רמול הצובק לכל ןתונ אוה .ירשפא יתלבל ךלהמה תא ךפוה

 ,ליבקמב .'ונקחיש' אל וא ,הנממ ס"שש טפשמ-תיב ,רמולכ ,יילא דע

.הקוח לש ךלהמל יטילופ ץירמת רצייל ךירצ

 אל יברעה טועימהש ןויערה לע החומ ינא ,תישאר :יאדר ססנרפ 

 יבגל םיעבוקש המ לכש םיחכוש םידוהיה .הנידמו תדב ןוידב ןיינועמ

 ךרע איה תדהש ןויערה .יברעה טועימה לע םג עיפשמ ,הנידמו תד

 תד תא קזחמו יברעה טועימה לע עיפשמ ,ןויוושלו ןופצמ שפוחל רבעמ

 רתוי השיג םיפידעמש הנידמב םימלסומה לש סרטניאה דגנ םאלסאה

 הזשמ רתוי םתוא ןיינעמ הז .םהייח ןוגראלו םהיתויוכז תעיבקל תינוליח

.לארשי תנידמב םידוהיה לש %08 ןיינעמ

 ןויערה לארשי תנידמב תיסקודותרואה תיתדה הליהקה יניעב ,תינש

 המב .ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע ןוכנ אל שרופ םדאה דובכ לש

 תויוכזב ריכה טפשמה-תיבש הזב ?םהיניעב הנוכנ אל הרוצב שרופ

 קלחכ םיסקודותרוא-אל םידוהי תויוכזבו ,םישנ תויוכזב ,םילאוסקסומוה

 םיישפוח ךכ לכ אל ונחנא .לארשי תנידמב דחא לכ לש םדאה דובכמ

 תד יפ-לע ןויוושו ןופצמ שפוח לש ןויערה .תרחא טילחהל ונימיב

 ,ימואלניבה רושימב לבקתהש ןורקיע הז ,ןימ יפ-לעו םואל יפ-לעו

 .םויה ימכסהה ימואלניבה רושימב קר אלו יגהנמה ימואלניבה טפשמב

 הפוקתב תמייקתמ אל איהו תרחא הטנלפב תמייק אל לארשי תנידמ

.וישכע תמייק איה אלא תרחא תירוטסיה

 תרחא םיבשוחש הלאכ שי יכ ,יטילופ חוכיו רבכ הז :זפ-סניפ ריפוא 

 שיו המצע ינפב הטנלפ איה לארשי תנידמש םיבשוחש הלאכ שי .ךממ

.ךפהה תבשוח הארנכ תא .הזב םינימאמש הלאכ

 תויוחתפתההש רמולו יירבד תא םייסל הצור ינא :יאדר ססנרפ 

 הארנכ( ןוניכ ללוכ םיימואלניבה םירושימבו יגהנמה ימואלניבה טפשמב
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 םיריאשמש םירבד הלא ,ילילפ טפשמל ימואלניב קוח לש )האבה הנשב

.בשוח לארשי תנידמב יתדה טועימהש יפכ םיישפוח ךכ לכ אל ונתוא

 ילש היעבה .םלצב ארבנ םדא לכ .םדאה דובכ דגנ ינניא :ץילמ םרמע 

 שי .לובגה הפיא איה הלאשה :תודהיה דגנ תיכרע תונשרפ תנתינש איה

 ץ"גבש הז םע םילשהל לוכי יניא .םתא םילשהל לוכי יניאש םירבד

 הזה דליל ןת .תיכרע העיגפ וז ,דלי ץמאל תויבסל תוהמיא גוזל רשאי

 .דליה דובכ תא סומרל ןיא םדאה דובכ םשל .תילמרונ החפשמב לודגל

 ינממ ךמסומ רתוי אל אוה .תאזכ הטלחה טילחהל תוכמס ןיא ץ"גבל

 שפוח לש םיאשונב אלו ץ"גב םע ילש היעבה תאז .רחא והשיממ וא

.המודכו קוסיעה

 היהי תויבסל גוזלש קוח ועיצה אל תסנכב ךיגיצנ המל :זפ-סניפ ריפוא 

.רובעי אוה םא הארנו ,קוח ועיצת ?דלי ץמאל רוסא

 ירה התא .ותוריחו םדאה דובכ ןיגב לוספיו ץ"גב אובי :ץילמ םרמע 

.הז תא עדוי

.יתקוח םוקווב וא קוחב תונשרפב וא סנכנ ץ"גבה :זפ-סניפ ריפוא 

 קר אל .ול ןתנ אל שיאש תויוכמס ומצעל חקול ץ"גב .אל :ץילמ םרמע 

 רתויו רתוי עמוש ינא םוקמ לכב םויה אלא ,ץ"גב דגנ וקעצ םידרחה

.ץ"גב דגנ םיאצוי םיינוליח םינטפשמ

 ינא .חוכ ללגב אל הזש יל ןימאת ,המכסהב אל וא המכסהב הקוח

 דחי ןאכ תויהל ךישמי הזה םעהש םיצור דוע לכ ,רשיה לכשהש בשוח

 היהי אל ,ךלש הדכנה םע ןתחתי ילש ןינה וא ילש דכנה וא ילש ןבהשו

 רשקמש ליבש והשזיא אוצמל םיבייח .בהז ליבש והשזיא אוצמלמ סונמ

 ויהי ס"של םא עדוי יניא .רשיה לכשה הז ןכל .דחי םיאבה תורודה תא

 עדוי והשימ ,הנש הרשע שמח דועב וא רשע דועב תוחפ וא םיטדנמ 71

 הז ןכל .םיימוי לכ םינתשמ ונחנא ?הנידמב הפ היהי יטילופ הנבמ הזיא

.הנוכנ אל תונשרפ טושפ איה וזה תונשרפה .יטילופ חוכ אל

 םייק יטופישה םזיביטקאה לע חוכיווהש עודי ,ץילמ ר"ד :ןורוא םייח 

 םצעב .םינוש םיקלח לע חוכיו אוה להנתמש חוכיווה .ידרחה םלועב

 ךלשמ םיכרע תכרעמ שי ךלש רמוא התא ,ןאכ ררועמ התאש חוכיווה

 לבקל ןכומ ינאש רמאנ אוב .ילש םיכרעה תכרעמ ינפ לע הנוילע איהש

 יתש לש גוזכ תויחל םיטילחמ ,םתריחב יפ-לע ,גוז ינב ינשש החנהה תא

.הז תא ינממ ענומ התא .םישנ

 םיצור םהש המ ושעיש ?הרידב דחי תויחל םהל ןתונ יניא :ץילמ םרמע 

?אמאו אבא ול ןיאש ןכסמ דלי לדגל םהל תתל ךירצ ינא המל לבא ,דבל
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 הז תא איבמ ינא .ופוגל חוכיווה תא ליחתהל הצור יניא :ןורוא םייח 

 ינאש ןתיא לאכימ כ"ח םע חכוותמ ינאשכ .לודגה ישוקה ןכל ,לשמכ

 םזיביטקאכ ספות אוהש המל עגונב םימוחת דואמ הברהב ותא קולח

 יכ הדגנ תויהל לוכי ינאו הדעב תויהל לוכי ינאש השיג תאז ,יטופיש

 לע ןגהל ןוצר םצעב אוהש ,ררועמ התאש רושימהמ רחא רושימב איה

 )םייתדה םידוהיה לכ תעדל אל ,בגא( ךתטישל הרוגס תיכרע תכרעמ

 שפחנ אוב' רמוא התאשכ ןכל .לודגה לדבהה הפ .ועגית לא הב ,רמולו

.הרשפה היהת הפיא האור יניא ,'הרשפ

 םע חוכיווב הז ,הלחתהב רובידה תוכז תא יתשקיב הבש היינשה הדוקנה

 ,המכסה-יאב הקוח תלבק יבגל רוביג תוחפ םייתניב ינא .רצינמרק 'פורפ

 תא ןאכ שקבמ ינאש הדומ ינא .ןכ ,תאז תמועל ,םיקוח לבא .בורב

 הנידמה תקוח תא יתסיפתמ קלח םהש הלאכ םיקוח רוחבל בורה תנובת

 המכ דוע שי לבא ,תויתרבח תויוכז לש המגודה תא תתל יל חונו ,דיתעב

 םיקלחב עגופ יניאש טופשל ,ילש תלוכיה תדימכ ,עדוי ינאש םיקוח

 תוסנל ןכומ ינא םהבו ,דוסיה-יקוח תניחבמ יל םיבושח םהש רוביצב

 ,םימדוקה םיקוחה ולבקתהש ומכ ,12 דגנ 03 לש בור אל םג ,בור שבגל

.המכסהל ןאכ הכחמ ינניאו ,תסנכב בור אלא

 הקיקחה רדעה ןיב ןוזיאבש עדוי ינא יכ ?המכסהל הכחמ יניא המל

 ,הקוח שוביג לש ךילהתה תריצעו םייפיצפס םימוחת לש הרושב תאזה

 חיטבמ ללכב ימ ,בורב קוח לבקל ןוצרה ןיבו ,דחיב םירבדה ינש הז

 םירקמה בורבש הארמ יטרפה ןויסינה ?דימת בורב היהא ינאש יל

 תוחפל ינא לבא ,םירחאל םג תמייק וזה תוכזהש עדוי ינא .בורב ינניא

 אלש וחוכב שמתשמש ,טועימ עגרכ קפס אלל אוהש המ תא רקעמ

 סניפ כ"ח הרקמב אל יכ ,םפוגל הלאה םיאשונהמ דחא אל ףאל ךייש

 םתלוכי תלאשו םיינימ-דח תוגוז יאושינ יבגל( הבושת לביק אלו לאש

 תסנכל קוח םתשגה אל המל הלאשה יבגלו .)םידלי ץמאל תיקוחה

 .רסואש קוח ריבעהל לוכיש תסנכב הזכ בור ןיאש םיעדוי .רסואש

 םיאשונ לע םיפונמב לעפומש טועימב םישמתשמש איה האצותהו

 תסנכהמ םיענומ ותועצמאבו )עובש לכ הז תא םיאורו( ירמגל םירחא

 'תויתדימ'ה וא ,לובגהש ןוכנ .ןיינע לש ופוגל התדמע תא אטבל

 תללוכ הקוח שוביגל ךלהמ לע םויה רבדמ יניאש אוה ,םכתטישל

 ,יתוברתה טביההמ ,יכוניחה טביההמ ,הפ רבודש םימעטהמ המלשו

 אל םייקה בצמבש המישמ וז .הכורא הפוקתל הדימע לש טביההמ

.השממל ןתינ
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 הקוחה יבגלש ךכ םירבדה תא דימעמ התא ,ץילמ ר"ד :לגס לארשי 

 איה ךלש היעבה לבא ,רדתסהל הרוצ יהשוזיאב לוכי תייה םצעב ,המצע

 םירבד הלאש ,הזה םלועה תא תצק יריכהב יל המדנ .תונשרפה רוקמ

 םתא םידרחה בלבו ךבלב ,םכבלב קומע תמאב ירה .םיקומע רתוי

 םיכרדה ןאכ .'תינוליחה הפקשהה לע תיכרע תונוילע שי ונל' :םירמוא

 ימצע ןיבל יניב רמוא אל םלועל קהבומ ינוליחכ ינאש םושמ תודרפנ

 .תידרחה הסיפתה לע תונוילע שי ייתופקשהלו ילש םלועה תסיפתלש

 .םהינשל חותפ תויהל ךירצ םלועהש רמוא ינא .הזכ רבד רמוא יניא

 תא אלו ידרחה םלועה לש תירוביזה תא םיחלוש תסנכלש םיעדוי ונינש

 תא הביתכמ איהו קרב-ינבב םינטק םירדחב תבשוי תידיעה .תידיעה

.םירבדה

.הז ירוחאמ םלוע תסיפת שי :האירק 

 תמועל תונוילע םמלוע תפקשהב שוריפב םיאור םהו .ןכ :לגס לארשי 

 רמוא ץילמ ר"דש המ .תונשרפ לש ןיינע אל הז ןכל .תינוליחה הפקשהה

 לבא ,ץ"גבב היהי תונשרפה וא תוכמסה רוקמש הצור אל אוהש אוה

 םיאתמ ןשרפ ךיניעב אוה יקסביינק ברה םאה ךתוא לאוש יתייה םא

.ןכש בישמ תייה ,הילע םיכסנש הקוח התואל

.דבל אל לבא :ץילמ םרמע 

 םינברה םע דחיב בשי אל םלועל יקסביינק ברה לבא :לגס לארשי 

 ,ויניעב םיזובמ םה .םיינוליחה לע רבדמ אל רבכ ינאו ,ע"שי תצעומ לש

.םימש םש יללחמ םה

.תרחא רבדמ ןייטש ברה :ץילמ םרמע 

.תוכמסה רוקמ תא םויה ול ןיא לבא ,ןכ :לגס לארשי 

.םיינוציקה םיזוחאה השימחל ךלתש יתרמא אל :ץילמ םרמע 

 םיגשומ ןאכ ליתשמ התא ?םיינוציקה תרמוא תאז המ :לגס לארשי 

 ינוציק לש הזה ןיינעה לכ .ידרחה םלועב ףקות םהל ןיאש םיינוליח

 ונינש .הרות תעד ארקנש המ שי .ידרחה םלועב םימ קיזחמ אל ,ןותמו

 ברה הז ס"ש לצא ,הרותה תעד תא םיעבוקש םישנאה ימ םיעדוי

 אל הז יזנכשאה להקה לצאו ,הזה דמעמל הכז ןידבש ףסוי הידבוע

 .םירבחתמש דחא ףא אל הזו יערד הירא אל הזו ינפג ברה כ"ח

 ןיבל הרותה תעד ןיב ימינפ ןוזיא והשזיא הב שי ןיידעש הדיחיה העונתה

 ,םיעדוי ונחנאש יפכ ,םש םג ,יכ םא ,לארה רמ לש העונתה וז ,םישנאה

.סרגנו ךלוה רבדה ,והילא יכדרמ ברה םע רבצנש ןויסינה לכ םע

 םלועב תוכמסה רוקמ םהש םישנאה ימ .יגולואתה ןיינעה קר אל הז
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 ןווגמ םיינוליח םישנא םע דחא ןחלוש דיל ובשי םעפ יא םאה ,ידרחה

.םוהתב ןאכ רבודמ ירה ?רחא וא הז

 תמאה תא רמול שי ,שונא ינב ינש ןיב יהשלכ המכסהל עיגהל ידכ

 הז ,ידרחה דצב ייחאמ עומשל בהוא יניאש המ .ףוסה דעו הירוב לע

 הפיא םמצע ןיבל םניב תמאב םיאצמנ םהשכ ,בלב דחא םירבדמ םהש

 ןזוא לע תורבתסה יכרוצל הפב דחאו ,םיאצוי םייתמאה םירבדהש

.ינוליחה

 ןיבל םניב רשאמ תרחא םירבדמ םיברעה אלו םה אל :לארה לארשי 

.םמצע

 השולש דוע ויה ןוילעה טפשמה-תיבבש חיננ םא :יניירק ליאכימ 

 יפל רייגתהש ימ םושרל הטלחה תלבקתמ התייה זאו ,םייתד םיטפוש

?םשור היה ישי רשה ,ידוהיכ יביטברסנוקה םרזה

.אל :האירק 

.ןיינעה לכ הזב :יניירק ליאכימ 

 .הקימניד תארקנש תואיצמה תא ללוש לגס רמ ,תישאר :רפלב הלא 

 ,'תוינוליח' תומנפה שי ידרחה םלועב ,וירמש לע אפוק אל ידרחה םלועה

 לבא ,םיוסמ לובג דע ןוכנ הז .תומייק ןהש ימצעל תראתמ יתייה אלש

.הקימניד ענומ התא

 םידרחל רמא לארה רמש המ .המכסה-יאו המכסהב הקוח יבגל ,תינש

 תפפכל תחתמ ןתינ הבה' :אלא 'המכסה-יאב הקוח השענ הבה' :אל אוה

.'הווסומה םויאה תא ישמה

 לבא ,תרנכ תנמאב הרבח ינניא .תרנכ תנמא יבגל ,ישילשה רבדה

 םמצע ןיבל םידוהי ןיב ינידמ-יתדה חוכיווה תרנכ תנמאב תמאב

 לכל סחיב תינוליח הנידמכ לארשי תנידמב ינידמ-יתדה חוכיווהמ הנוש

 לפכ לש תימינפה תידוהיה היעבה .דואמ הטושפ הביס ללגב הזו היחרזא

 השק ,דואמ השק תידוחיי תידוהי היעב איה תימואל-תיתדה הרדגהה

.םויה םגו הירוטסיהב םג ,עמשמ יתרת דואמ

 ינאו םותס יובמ לש גוס ףקשמ הזה ןוידהש יל המדנ :זפ-סניפ ריפוא 

 הז .םתרמא םתאש הממ ילש תומשרתהה וז לבא ,םכל רמול רעטצמ

 הזה םותסה יובמה תא ץורפל ידכ םיצמאמ תושעל ךירצ אלש רמוא אל

 ךירצ ,יתעד יפל .םיצורע ינשב םדקתהל תוסנל ךירצ אלש רמוא אל הזו

 קקוחלו תוסנל .םיצורעה לכב ןמזה לכ הקוחה ןיינע תא םדקל תוסנל

 ,האלמ המכסהב אל םאו ,המכסהב הקוחל עיגהל תוסנלו דוסי-קוח דוע

 תורשכו תוימיטיגל םיכרדה לכ .תסנכ ירבח 16 לש תיקלח המכסהב יזא
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 ליחנהל םיחילצמ אל ונחנאש םה ונלש םילודגה לוכסתהו היעבה .ייניעב

 אל ונחנא לבא ,הקוח דעב רוביצה בור .בחרה רוביצל ןיינעה תא

 אל הז .הקוח רדעהב הנומטה תויתייעבל תועדומ יד ררועל םיחילצמ

 תא ףוסב ריבעהל הדיחיה ךרדה יתעד יפל .קיפסמ הטמלמ ץרופ

 ובור רשא רוביצ אב היה םא הז ,ןורוא רמ ,תויתרבח תויוכז דוסי-קוח

 לבחש הרותה תודהיל רמוא היה דוכילה זא ,'הצור ינא ,םירבח' רמוא

 יכ .והז .דעב ונחנא יכ דעב םיעיבצמ ונחנאש םושמ ץמאמה לע הל

.דעב עיבצהל ונתאמ שרוד ונלש רוביצה

 אל ינא םג ,הזל םורגל םיחילצמ אל ביטקלוקכ ונלוכ ונחנאש ןמז לכ

 םכל רמוא ינאו תויתרבח תויוכז דוסי-קוח לע עובשה ןויד היה .חילצמ

 אל הזו יטרואת ןוידהש השוחת ךותמ וא ,דחא ףא ןיינעמ אל רבכ הזש

.ןיינעמ אל תמאב רבכ הזש וא רבוע

 גרהנש לייחש ?תובוחרל םישנא איצוהל לוכיו סיעכמו םמוקמ ןכא המ

 אוה ,תומי אוהשכ קרש הלשממה שארל בתכמ בתוכש ןיצק וא לומתא

 ןוידה .תובוחרל שיא ףלא האמ איצוהל לוכי הז .ידוהי לש רשכה לבקי

.יטמגרפו ישחומ קיפסמ אל ,ימדקא ,יטסיטילא ידמ רתוי אוה הקוחב

 הכירצש וז איה תסנכהש המכסה ןאכ שיש יל המדנ ,םוקמ לכמ

 הצעומב רבודמ םא ןיבש יל המדנ .הקוח ןיכהל ינוציח םרוג ךימסהל

 רושיאל העצה האיבמו קוח יפ-לע תמקומש הפסא וז םא ןיב וא תננוכמ

.המכסה שי תאזלש יל המדנ ,תסנכה
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ג ןויד תצובק

 תלבק יכילה אוה ןוידה לש ימשרה םשהש ריכזמ ינא :ןיילק דולק 

 ןוידה תמיוסמ הדימב .הקוחה תנכה אוה רתוי קיודמה םשהו הקוחה

 תכלל םיצורש החנה ךותמ םיאצוי ונחנאש ןוויכמ ינכט תצק אוה ונלש

 דציכ איה הלאשה .הלש ןכותה המ םיעדוי אל דוע ונחנאו הקוח תארקל

.םדקתהל םיצור

 ונחנאו הקוח ינוקיתב וא רושיאב קסע ןושארה ןוידה :דרא יזוע 

.תיזכרמהו תירקיעה הלאשה לא דחאה הצקהמ םיכלוה

 יוכיסב ,תישעמה תורשפאב קפס יתלטה םינוידה ינש ךלהמב ,לוכ םדוק

 םג יתעדל ,הקוח תקיקח לש ילאדיאה בלשל עיגנ ונחנא ןכאש ישעמה

 ותוא .השענ היה אוה תרחא יכ םיישק וב שיש יררה ךילה לש ךרדב אל

.קודצ ד"וע וילע רבידש ךילה

 הזה ןיינעל תויהל הכירצ ,םייטמגרפו םיישעמ תויהל םיצור םא

 לבקתהל יוכיס הל היהיש ידכ ,רשפאש תיסיסב יכה המרופטלפה

 יכ( םויה ותוא םיריכמ ונחנאש יפכ יטילופה ךרעמבו הנבמב ,תסנכב

 תלעופ תסנכש אוה יוכיסה לבא .)תאזה תורשפאב קפס יתלטה ינא

 תנכה תכירע לש םיכילהה תא עבקי הזה דוסיה-קוחש ,דוסי-קוח לבקת

 תסנכל תוריחב ויהי הזה דוסיה-קוח סיסב לע ןכמ רחאלשו ,הקוחה

 וזש יוכיסה .תננוכמ הפסא ןהו תסנכ ןה ,תננוכמ תסנכ היהתש האבה

 .ןטק ,תסנכ אלו תננוכמ הפסא קר היהת

 הקוח תדעו הכותמ איצות ,רחביתש - תסנכ - תננוכמ הפסא התוא

 םיחמומ קיסעהל היהי הדעווה דיקפת .'יוגיה תדעו' הל ארוק ינאש

 .תננוכמ הפסא-תסנכ התוא רושיאל התוא איבהלו הקוחה תא ןיכהלו

 ליעפת איה אלא ,יוגיהה תדעוומ קלח היהי אל םיחמומה תווצ ,רמולכ

 רחאש הקוחה תעצה תא ,התא דחי ,ונביש ,ךרוצה יפל םיחמומ קיסעתו

 .רושיאה ףיעסב ,םדוקה ןוידב וילע ונדש רושיאה ךילהת תא רובעת ךכ

.ירשפאו יתואיצמ ךילה יתעדל הז

 תא יתינפהו המוד ןויער הלעה והשימ הנושארה הצובקב :ןיילק דולק 

 ירבדב שי .בוש תאז תושעל ימצעל השרמ ינאו ,ןיינעל בלה תמושת

 לדומה .יגלב לדומכ תורפסב רכומ רשא ,ןיינעמ דואמ רבד דרא רמ

 תיב דימו העצה שי ,הקוחה תא ןקתל םיצור רשאכש רמוא יגלבה

 לעב אוה קר רשא ,ומוקמב םיקקוחמ תיב רחבנו רזפתמ םיקקוחמה

 ןורתיה .השדח הקוח ןנוכל וא ןקתל ךמסומ אוהו ,תננוכמה תוכמסה
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 הקוחה ןוקית לש אשונה ,תוריחבה תלומעתב זאש אוה רבדה לש לודגה

 רורב ןפואב הלוע ,הקוחה ןוניכ וא הקוחה תמלשה לש ,ןנד הרקמב ,וא

.דואמ

 ,הביטנרטלאה םצעב איה תאזו ,םע לאשממ גייתסמ ינא :דרא יזוע 

 'ןכ' לש הרישיה ךרדב אל םע לאשמ םייקל ,ןיילק 'פורפ ןייצש ומכ

 קוסעל היהי הדיקפת רשא תננוכמ הפסא-תסנכ רחבי םעהש אלא ,'אל'ו

.הקוחב

 ונל רוסאו ישעמ אל הז תננוכמ הפסאש בשוח ינא :ריפש לארשי 

.תסנכה תא דמגי וא ןיטקיש ףוגב רוחבל

 הפסא איהש תסנכה תא יתעצה ינא .יתעצהש המ אל הז :דרא יזוע 

.תננוכמ

 וזש דיב רופיצ ונל שיש בשוח ינא הזה ןיינעב :ריפש לארשי 

 הרואכלש ףוג תושעל ןכל .רמשמ לכמ הילע רומשל ךירצש תסנכה

 ךופשל הז ,תסנכה לעמ יתקוח דמעמ והשזיא ול היהי וא תסנכב הרחתי

 הדעו לש ןויער לבא .הזמ רהזנ יתייה ינאו םימה םע קוניתה תא

 ,הדעו הלימה שוריפב אלא תננוכמ הפסא אל ,תסנכה ידי-לע הנוממה

 תסנכהש ריהבהל ידכ תאז לבא ,םיבהוא ךכ לכ אל ונחנאש הלימ

 לקשמ םהל שיש םישנא םה הדעו התואל ךייש היהיש ימ .התוא הנממ

 .הלש הצלמהה תא לבקל אלש השק היהי תסנכלש הובג ךכ לכ ילוגס

 תניחבמ יתרקוי םגו לודג קיפסמ םג תויהל ךירצ הז ,תרמוא תאז

 ,ירוביצ לקשמ ילעב םישנא אלא םיחמומ אל הלאו ולש בכרהה

 לש תויטנרהוקה םג .תועצהה ירוחאמ םהלש הרקויה תא םימשש

 ,תויורשפתהל םישרדנ םניאש ,םישנאה לש לקשמה ךותמ אובת העצהה

 אל ,תסנכה תמרב תוינונטק םיאצומ ונחנא םימעפלש רמוא יתייה

 ךילהתה דבוע ךכש וז הניחבמ אלא םיינונטק םה תסנכבש וז הניחבמ

.ירטנמלרפה

 ידי-לע רחבנ הזה ףוגה .ןוזיאו םלב ןימ תויהל ךירצ הז ןיינעה ךרוצל

 ,תסנכה ידי-לע ול תוקנעומ תויוכמסה ,תסנכה ידי-לע הנוממ ,תסנכה

 דגנתהל היהי רשפא-יאש ידכ דבכ קיפסמ היהי ולש לקשמה םלוא

.ריבעמ אוהש המל תולקב

 ונחנאש ףא לע .םע לאשמ תוכזב רבדל הצור ינא ,םע לאשמ יבגל

 יטרקומד ךילהת ךותמ ואב אל וניבסו ונירוהש ירה ,היטרקומדב םייח

 תכרעמב םג ,ונלש תוברתב םג ןכל .היטרקומדה יגשומ תא םיריכמ אלו

 ונל שיו יעבט רבד אל הז היטרקומד ,ונלש תיתחפשמ-ךותה םיסחיה
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 יביטקא-ורפ היהיש ותוא ליעפהלו רוביצה תא ךנחל תונמדזה ןאכ

 ןכל .ונממ קלח תויהלו וילע עיפשהל לוכי אוהש יטרקומד ךילהתב

 הסמ יהשוזיא תריצי לש ןורתי וב שי ,יטִא היהי םא םג ,ךילהתה

 הז .ול אורקל תונמדזהו רוביצה לש תוברועמו תורכיה לש תיטירק

 הקוח התוא לש חוכה םצע לבא ,תוירוביצ תוצעומ ידי-לע תויהל לוכי

 ךילהתה הרקי ךיא בושח ךכ לכ אל( רוביצה לש תוברועמה היהי

 תננוכמ הדעו תונמל ןויערה ןכל .)רחואמ רתוי תונבל היהי רשפא ותואו

 םשמו ,הדעו התואל היהיש לקשמה םע ,עיבצת תסנכהו תסנכל עיצתש

 השעמל ,ךוניח וכותב ללוכ םגש יטא ךילהתב םעה רורשאל עיגמ רצותה

 ולבקיש בצמ תויהל לוכי תרחא יכ ,הקוחה לש המצעה תא רמסממ

 היהי הז וא ,הקוח הלבקתהש עדי אל ללכב רוביצה תיברמו הקוח

non - eussi טעמכ.

.2991 תנשב הרק רבכ הז :דרא יזוע 

 רחאלש םינשב הרקיש המב רוביצה לש תוברועמה .ןכ :ריפש לארשי 

 קלח יתעדל םה ,יטרקומדה ךילהב רוביצה לש ןומאה תרבגה םגו ןכמ

 תא איבמ םצעבו יכוניח ךילהת דדועמ םע לאשמ .הקוחהמ דרפנ יתלב

 ,םיחמומ ידי-לע םג הבוגמ רשא ,הלש יסקטהו הובגה דמעמל הקוחה

 וב שיש הנבומ ךילהתב ומצע םעה ידי-לע םגו םעה ירחבנ ידי-לע םג

.ךוניח הברה םג

 לדומה לש הניחבהמ קר םויה הזה אשונב ןודל ונל השק :רודירא םרוי 

 לבא ץוחנ רבד איה תננוכמ הפסא ,יטרואתה לדומה תניחבמ .יטרואתה

 .ידמ םדקומ הז הנש 35 םגש ששוח ינאו הנש 35-ב םירחאמ ונחנא

.תננוכמ הפסא לע וישכע ןודל םילוכי אל ונחנא

 לש תוריחבל ךמסמה תא איבנ םאש בושחל אלו ,רהזיהל םג ךירצ

 .הז אשונ ביבס ויהי תוריחבה ,תסנכה םע ההז איהש תננוכמ הפסא

 ןכלו ,תילוש היהת תיתקוחה הלאשה .םירחא םיאשונ לע ויהי תוריחבה

 .םעה בור הצור קוידב הקוח וזיא הלאשב ועירכי אל תוריחבה םג

 תוריחב לש ךילהתב אקווד הקוחה ןוניכ תא רשוק יתייה אל ,וז הביסמ

 םעה רושיאל הקוחה תא איבהל ךירצ ,םעה הצור המ תעדל ידכ .תסנכל

 תעכ לבא .התוא הצור אל וא התוא הצור אוה םא תוארלו ,ןכמ רחאל

.רתוי םדקומה בלשב םינד ונחנא

 הפסאב רושק תויהל לוכי אלו תסנכל תוריחבב רושק אל רבדהש ןוויכמ

 'פורפ הבישיה תליחתב ריכזהש ומכ ,ךמסמה תא איבהל שי ,תננוכמ

 ךירצ תמאבש בשוח ינא .יונישב לבא יררה תדעו לש ךשמה ןימכ ,ןיילק
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 היהת אל תסנכל תועצהה תא שיגתש הדעווהש אוהו ןאכ רכזוהש יוניש

 תועצה לבקתש ירחא הקוחה תדעו אלא ,איהש יפכ הקוחה תדעו אקווד

 תויהל םילוכיש תירוביצ הדעו :הנוש תצק בכרהב רתוי הבחר הדעוומ

 ,םירחא רוביצ ישנא ,טפשמ ישנא ,הימדקא ישנא ,תסנכ ירבח הב

 ומכ ירוביצ לקשמ םע תסנכה ידי-לע הנכהל תועצהה תא שיגת איהש

.רכזוהש

 הלוכי וזו ,הקוחה תדעוול היתועצה תא שיגת לקשמ הל שיש תאזכ הדעו

 ,דוסי-יקוחל הנשמ תדעו ךרד םויה םהב תלפטמ איהש םיכילהב לפטל

 רובעל לוכי ךמסמה .תסנכה תאילמבו ,הקוחה תדעו תאילמב ךכ רחאו

 היהי םא וא ,המיאתמה הקידבה היהתש ידכ תואירק שולשב םג

 יולת ,ינש תיב לש ץועיי ךרד רובעי ךמסמה ,ינש תיב ןמז ותואב

 לבא .ןמז ותואב ירטנמלרפה הנבמה היהי ךיאו הרודצורפה היהת ךיא

 היהתש הדעו לש הרוצב ךמסמה תא ןיכהל תמאב איה הנוכנה ךרדה

 .תויחכונה תומצמוצמה תויטילופה תודעווה רשאמ הבחר רתוי תצק

 תצק לרטנמש המ ,תואנ ירוביצ ןוידמ קלח תויהל ךפוה ךמסמה ,ךכ

 קלח קחשל תונמדזה הקוחב תוארל תסנכ ירבח לש תויורשפאה תא

 הדימב .תידימ הרומת םדעב םילבקמש םיינמזה םייטילופה םיקחשמהמ

 לק רתוי הברה היהי ,רשפאה לככ בחר סוזנצנוקב הקוח םיצור ונחנאש

.תאזה תירוביצה הדעווה ךרד הילא עיגהל

 אל וליפא ילואו ,תצק הנוש הרוצב המק וזכ הדעו ,בגא ךרד

 הדעו ומיקה רשאכ ,יפוריאה דוחיאל הקוחה תנכהב ,הנוש ךכ לכ

 תא הניכמש הדעווה איהש ןטס'ד רקס'ז לש ותושארב תירטנמלרפ-ץוח

 בשוח ינא .הלועפה תרוצ יהוז לבא ,תואצות ןיידע ןיא .הפוריאל הקוחה

 הזש תויהל לוכי .ונלצא הקוחה תנכהב םג תאזכ הטיש טוקנל יאדכש

 םילדומ לע םג םויה םינד תאז לכב ונחנא לבא ,יטרואת לדומ קר

.םייטרואת

 הרואכל שי ,םירבדה תישארב ןיילק 'פורפ רמאש ומכ :ןוזיבג תור 

 הקיקח לש הרוצב יררה ךילה תא ךישמהל םיצור םאה :תולאש יתש

 תבשוח ינא ?ףיקמ רתוי ךלהמל תונפל אמש וא ,םידרפנ דוסי-יקוח לש

 תויצפסנוקה בור יפלש ינפמ ,הרורב ירמגל אל איה הריחבה םצעבש

 ,תרמוא תאז( םיקוחה ומלשוי תיתוהמ הניחבמ םא םג ,יררה ךילהת לש

 ,הקיקח דוסי-קוח תעצה היהתו םדאה תויוכז תליגמ קוח תעצה היהת

 תא דחאל היהי ךירצ ןיידע ,)תולקב אל םא םג ,הנלבקתת ןהיתשו

 היהי דחא ךמסמכ הזה רבדה לש ץומיאהו דחא ךמסמב םיקוחה
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 ןיאו ,עורג אוה םויה דוסיה-יקוח בצמש םיעדוי ונלוכ ירהש .הקוחה

 םה יכ םימייקה דוסיה-יקוח לכ תא ןיירשנ ונחנאש תעדה לע תולעהל

 ךירצש קפס ןיא .הקוחב םמוקמ ןיא יאדוובש םיטרפ דואמ הברה םיליכמ

.רמוחה זוכיר לש תילמס םגו תיכוניח הדובע יהשוזיא תושעל היהי

 תריצי לש ךלהמ והשזיא תושעל היהי ךירצ םאה אל איה ןכל הלאשה

 גישהל רתוי םיבוטה םייוכיסה םהמ אלא ,הזל עיגנ םא תירטינוא הקוח

.ףיקמ ןויסינב וא יררה ךלהמ תא םילשהל ןויסינב :תאזכ הקוח

 ךשמה לש הוותמה תיטילופ הניחבמ םגו תינויע הניחבמ םגש קפס ןיא

 ןכוסמו ער הוותמ אוה הקוחל םתוא ךופהל הרטמב דוסיה-יקוח תקיקח

.דואמ

 תקיקח תא םילשהל וסניש וא ומילשיש בוט ןויער הזש תבשוח ינא

 םתוא ךופהל הרטמב דוסיה-יקוח לש המלשהה לבא .דוסיה-יקוח

 תחא .דואמ הער האצות ונל תנתונ איהש ינפמ ייניעב הער ,הקוחל

 התוא האור ינאש ומכ ,לארשי תנידמב תורומחה תוילשממה תויעבהמ

 ונחנאש המו .ןוטלשה תויושר ןיב םינוכנ םינוזיא לש רסוח איה ,םויה

 םירדסהה תא ןיירשלו תושקהל דועו עבקל אוה ,הזה הוותמב םישוע

 םירדסהל םינתונ ונחנא .םינוכנ אל םירדסה םהש תבשוח ינאש ,הלאה

 םתוא תונשל השק רתוי דוע זאו לקשמ תפסותו חוכ תפסות הלא

 ,ילמרופ ןפואב םיניירושמ אל םהש ףא ,ובש ,םייקה בצמהמ וליפא

 דואמ םישק םתוא םישוע םינקומה םיסרטניאהו תיטילופה תואיצמה

 הלשממה ןיב םיסחיה יבגל ,תוריחבה תטיש יבגל ןוכנ רבדה .יונישל

 יבגל ,םייטרפה תסנכה ירבח לש תיביצקתה תוערפתהה יבגל ,תסנכהו

 .תולישמה לש היעבה יבגלו תינויצילאוק תעמשמ לש טלחומה רדעהה

.ןתוא רותפל ךירצו ןמזה לכ םתוא םיאור ונלוכש תויעב הלא

 איה הקוחש תבשוח ינא .הצור םעהש המ איה הקוחש תבשוח יניא

 לכש תבשוח ינא .ךירצ םעהש המ לע ונלש טופישה לש רצותה

 הרבחה ומכ תעסושמו תבטוקמ ,תכסכוסמ ךכ לכ הרבח יאדווב ,הרבח

 ןיא םייתניב .תמכסומ תיטילופ תרגסמ הל היהתש תבייח ,תילארשיה

 גישהל איה הקוחה לש הרטמה יתעד יפלו תמכסומ תיטילופ תרגסמ ונל

 הלוכי תמכסומה תיטילופה תרגסמה ,יתכרעהל ,ןכל .תאזה תרגסמה תא

 תא קדוב ליגרה קקוחמל ינוציח ףוג ובש ךילהב קר תגשומ תויהל

 הנגה םינתונש הלא תא םג ,םיירטשמה םג ,םייתקוחה םירדסהה לולכמ

 לש תילמסה המרל םיעגונש הלא ,ךירצ םא ,םגו םיטועימו תויוכז לע

.המודכו ,הרוצ ,םינונמה ,םילגד
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 השעיתש ,תחא הליבח תקסעכ דחי ןודיהל םיכירצ הלאה םירבדה לכ

 םהש המשו ,םיידימ םייטילופ םיסרטניא םהל ןיאש םישנא ידי-לע

 תאצמנש תאזה הרבחה רובע גישהל ךרוצה הז םהיניע דגנל םיאור

.תפתושמ תיטילופ תרגסמ יהשוזיא טושפ אל בצמב

 רורב זא ,גישהל הרומא וזה הקוחה המ יבגל ילש ןוזחל םיפתוש םא

 אל טושפ תסנכב הדובעה ךשמה לש ךילהה תידסומ הניחבמש ירמגל

 וישכע דע םייתסה אל הזה ךילההש הרקמ אל הז .הדובעה תא השעי

 תננוכמ הפסא רוחבל לש ןויערהש תבשוח םג ינא .םייתסי אל םג אוהו

 ךכ לכ אל אוהש תאז הניחבמ ךשומ ילוא אוה תסנככ םג ןהכתש

 תסנכהש ימינפה דוכלמל בוש ונתוא ריזחי אוה לבא ,תסנכה תא עיתרי

.יתייעב רבד הזש ,הקוחה השועכ ןהו ליגר קקוחמכ ןה תדקפתמ

 הפסא רוחבל ,תחא תורשפא .תויורשפא יתש יבגל הקזח השגרה יל ןיא

 021 תב תויהל הכירצ אלו ,תסנכ יומד תויהל הכירצ אלש תננוכמ

 םישנא לש ןטק יד ףוג תויהל הכירצ איה .ידמ רתוי הברה הז ,םירבח

 עיגנ ילוא ונחנאש תמכחותמ הרוצ יהשוזיאב ורחבייש םייתוכיא-רפוס

 היהי ךירצש תבשוח ינא יכ ,הזה רבדה לע םיכסנש ירחא הילע רבדל

 הצובקה .תאזה הצובקה תא רוחבל ךיא לע רדוסמ דואמ ןפואב בושחל

 ךכ רחא עצותש הקוח תעצה עיצהל היהי הלש ידיחיה דיקפתה ,תאזה

 לש תויצפואה תוררועתמ זא .התוא רשאת הרוצ יהשוזיאב איהו תסנכל

.עגרכ הזה םורופב ןהב םינד אל ונחנאש רושיא

 ורקיעב לבא ,ןטק רתוי תצק וא לודג רתוי תצק תויהל לוכי הזה ףוגה

 תויהל ךירצ אוה .תוטלחה לבקל לכויש ידכ ןטק ףוג תויהל ךירצ אוה

 לולכל ךירצ אל אוה יתעד יפל ,הקוח תנכה איה הדיחיה ותרטמש ףוג

 הזה ףוגה םאה ,איה לואשל בושחש תבשוח ינאש הלאשהו תסנכ ירבח

 אוהש וא יגוציי חתפמ והשזיא יפל תסנכה ידי-לע רחבנ תויהל ךירצ

 .רוביצה ידי-לע רחביהל ךירצ

 לוכי ןוילעה טפשמה-תיב :הנוממ ףוג היהי הזש רשפא :זפ-סניפ ריפוא 

.םיגיצנ חולשל הלוכי הלשממה ,םיגיצנ חולשל

 עבקנ וא הנמנ וא רחבנ ךיא רידגיש קוח קקוחת תסנכה :ןוזיבג תור 

 הבש הרוצהש רוכזל ךירצ .תויללכ תוריחב עבקנש וא הזה ףוגה תא

 ןיכמה ףוגל םינתונ ונחנאש תויוכמסהו ןיכמה ףוגה תא םירחוב ונחנא

 .רורשאה ךילהל תיטנוולר תויהל הלוכי רורשאה ךילהב תסנכל ךכ רחאו

 ילוא ,רתוי הבר תירוביצ היצמיטיגלמ הנהנ הזה ףוגהש לככ ,רמולכ

 םייכרגילוא םיפוג ידי-לע הנוממ אוהש לככ .םע לאשמ לע רתוול רשפא
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 'םעה' לא הכילהב ךרוצה ךכ ,תוחפ םיירוביצו רתוי םייטרקוטסירא

 ןתייש ךילהתה ךרואל לולקש והשזיא ןאכ תושעל שי .רתוי קזח ךפוה

 דצמו ,הבר הרקוימ ,הבר תויעוצקממ הנהנ דחא דצמש ךילהה תא ונל

 לכב אל ןחביהל הכירצ היצמיטיגלהש ןבומכ .הבר היצמיטיגלמ ינש

.דחא לולכמכ ךילהתב אלא ,ךילהתה לש בלש

 ינאו םדוק ורמאנש םירבדה ןיב לודג ךכ לכ רעפ ןיא :ןיילק דולק 

 הרבעש הנידמ שי יכ יתאוושה טפשמל בוש תונפהל ימצעל השרמ

 תילרוטספ דואמ הנידמ אקווד ,דואמ רצק ןמז ינפל המוד ךילהת

 ןיחבהש ףיעס היה ,דואמ הנשיה תירצייוושה הקוחב .ץייוושב רבודמו

 קודבל םהילעש ורמא םהו ילטוט ןוקית ןיבל םיפיעס המכ לש ןוקית ןיב

 ינא .ףרוגה ןוקיתה לש לולסמה לע וכלהו ילטוט ןפואב םמצע תא

 לכו םיפיעס העברא וניש םה רבד לש ופוסב לבא ,םיטרפל סנכא אל

.הראשנ םדוק התייהש הקוחה

 המלשהה בגאו דוסיה-יקוח לכ תא שדחמ קודבל תורשפא תתל ךירצ

 יתש ןיב לודג הזכ רעפ ןיאש אוה רמול הצור ינאש המ ןכל .קודבל םג

.תוקינכטה

 איהש ףא לע תשרשומ יררה תדעו תטלחה ,תישאר :זועמ רשא 

 םש םירורב אלה םירבדה דחא .ךכ ןווכמבו הרורב תוחפ יכה הטלחהה

 תא ןיכהל תוכמסה תא לבקל הכירצ הקוחה תדעו םנמאש ,היה לשמל

 ינפב דוסי-קוח היהי קרפ לכ ,םיקרפ םיקרפ ןכות הקוחה לבא ,הקוחה

 םילשת איהש הדימב ,תסנכה ינפב הזכ קרפ לכ איבת הדעווהו ומצע

.הנידמה תקוחל םיקרפה לכ ודגאתי ןכמ רחאלו ,התדובע תא

 לש םדמעמ המ איה תאזה הטלחהב תורורב ויה אלש תולאשה תחא

 קרפ האיבמ ,תסנכה לע תושקהל אל ידכ ,הדעווה םאה .וללה םיקרפה

 קוחהש ךכ ,דצב ותוא המשו תרשאמ ,הזה קרפה לע תרבוע תסנכה זאו

 סקט הז םאה ?דוגיאה סקט והמ ?ליגר קוח ילוא אלא ,הקוח אל ןיידע

 הנושאר םעפב הזש וא ,הקוחה לע םיעיבצמ זא םאה ,הקוחה לש ןוניכה

 יתקוח היה קרפ לכ רשאכ ררשאתמ אוה םאה ?יתקוח ךמסמל ךפוה

?לודגב רשאתמ הז תעכ לבא

 קרפ הווהמ קרפ לכש ,איה טפשמה-יתב לש תונשרפה םויהש ונל רורב

 זא .הקוח לש דמעמהו םינויפאה לכמ הנהנ אוהו ומצע ינפב יתקוח

 .הקוחב אל םמוקמש םירבד הברה הזב שי יכ ,תקדוצ ןוזיבג 'פורפ

 היה קרבשכ ,ותעשב לזמ היה הנידמה אישנלש ,יתרמא תמדוק הבישיב

 אצוי אל הנידמה אישנש הארוהל הלקמ תונשרפ ןתנו יטפשמ ץעוי



16
ןושאר בשומ

 ,ביבא-לתל ןורטל ךרד עוסנל ול השרהו הלשממ תטלחה ילב ל"וחל

 הכירצ הלשממה התייה ,ביבא-לתל עסונ היהש םעפ לכ ,ןכ אל םאש

 םמוקמ ןיאש הלאכ םיקיחצמ םירבד ינימ לכ שי .טילחהלו סנכתהל

.גהונ לש ןיינע תויהל ךירצ רתיה לכ .קוחב וליפא

 ךילהתה ,ומצע ינפב לבקתי קרפ לכ םא .ךילהת תויהל ךרטציש רורב

 ךרטצנ אלא ,ךרוכל ךמסמה תא חלשנ ובש ךילהת אל אוה דוגיאה לש

 ינאש אוה ןיינעמה רבדה .המאתהו ןוקית ,יופימ לש ךילהת תושעל

 תיתקוח הניחבמ ןוכנ יכהו יתקוח יכה קרפהש ךכ לע קלוח ןיאש בשוח

 םיאתמש קוח אוה תסנכה דוסי-קוח .ןושארה קרפה הז דוסיה-יקוחב

.ללכ ךרדב הקוחל

 רבעמה קוחב םיפיעסמ בכרוה רשא ,הנידמה אישנ דוסי-קוח אב םואתפו

 ,דוסי-קוח וביכרהו בוברע ושע .ב"ישת הנידמה אישנ תנוהכ קוחמו

 העברא-השולש תויהל יתעדל םיכירצ הנידמה אישנ דוסי-קוחבשכ

.םיסנאוינה לכ םע ךורא קוח אלו ,םיפיעס

 הז ךיא .הקוחה תלבק לש ךילה םצעב תויהל ךרטצי דוגיאהש רורב

 .יוצמ לדומבו יואר לדומב ןיינעה לע ףיקשהל םיכירצ ונחנא ?השעיי

 אל הירוטסיההש הדבועה ןמ עבונ הזה קסעה לכ ירה יואר לדומב

 הפסא תויהל הכירצ התייה .תכלל הכירצ התייה איהש יפכ הכלה

 דסומה רחבנ היה הקוחה ךמס לעו ,הקוח ןנוכל הכירצ התייה ,תננוכמ

 רכזוה הז .ןנוכל תוכמס ול שיש קקוחמ דסומ ונל שי םויה .קקוחמה

 ונחנא לבא ,תורחא תונידמל תיסחי םידמוע ונחנא הפיא עדוי יניא .רבכ

 םירטנמלרפה לכו רתוי קורי אשדה םירחא לצאש םיבשוח ללכ ךרדב

 ינא .תסנכ ירבח הלאכ םילבקמ ונחנא קרו הלוגס ישנא םה םלועב

 שי ,םוקמ לכמ .קורי ךכ לכ אל אשדה ,תורחאה תונידמה בורבש בשוח

 הדובכב רהזיהל םיבייח םג ונחנא .ןנוכמ דסומ איהש תסנכ םויה ונל

 הלא םהו ,ונלש םיגיהנמה םה הלא לוכה ךסבש ינפמ תסנכה לש

.ונתוא וליבויש

 וא עגרה הזב טילחהל םילוכי ונחנא ירה .תיטקרפ הלאש ןאכ שי

 תירוביצה הצעומהו הקוח לבקת תסנכהש םינכומ אל ונחנאש ,האילמב

 לבא ,הקוחה תא ןנוכת ,תירוביצה הצעומה ילוא ,ינולפ ףוגש טילחת

 הידימ איצות תסנכה םאה איה הלאשה .תסנכב לבקל ךירצ הז תא

 המ ,איצות איהש בוט הז םאה ,תינורקע הלאש שי .וזה תוכמסה תא

 רתוי איהש ,תיטקרפה הלאשה לבא ,תסנכה לש ה'זיטסרפל השעי הז

.הז תא השעת איהש המלו הז תא השעת תסנכה םאה איה ,הבושח
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 ןיא המל םייתדהו ןוירוג-ןב לש הירואתה דבלמ תעגושמ 'הירואת' יל שי

 ,ורחבנ תננוכמה הפסאה ירבח .הזאקימק לש העפות התייה .הקוח ונל

 ןכמ רחאל .םייתסת תננוכמה הפסאהש אוה ולביק םהש דיחיה קוחה

 תננוכמה הפסאה ירבחש - ילש הירואתה .הנושארה תסנכה הלבקתה

 יתרקוי דיקפת היה הז יכ ,תסנכל רחביהל ולכוי םהש ידכ ולסחתה

 ךלתו הנש-הנש יצח דובעת התא לוכה ךסב .תועיבק וב התייה אל לבא

 ונחנא וישכע .ה'זיטסרפה םע דחי תועיבקה תא ופידעה םה ןכאו ,התיבה

.ה'זיטסרפה לע ורתווי םהש םיצור

 רשאכ תוסנכה תחא הדבע ובש םגדה ונשי ?הקוחה תדעו תדבוע דציכ

 ןיילק 'פורפ זאו דוסי-יקוחל הנשמ תדעו שאר תבשויל התנומ ינולא כ"ח

 הניחבמ הדובעה תא השע אוהו תאזה הדעווה לש ימדקאה ץעויה היה

 תננוכמ הפסא תריחבל םירבוע אל םא .קיפסמ אל יאדווב הז .תימדקא

 ונעמש .ותוא הנמי ימו ןנוכמה ףוגה לש ותועמשמ המ ,ןנוכמ ףוג םינממו

 הנידמה אישנ ,םיגיצנ חלשי ןוילעה טפשמה-תיבש רמא סניפ כ"חש

.םיגיצנ חלשת הלשממהו גיצנ אוה םג חלשי

.תידוהיה תונכוסהו :זפ-סניפ ריפוא 

 ?תסנכהמ ,הזה ףוגה לש היצמיטיגלה עבנת הפיאמ .יאדו :זועמ רשא 

 הל ןיאש וא תסנכהו תסנכל הקוח תעצה עיצהל לוכי הזה ףוגה םאה

 עצמ קר הז אמש וא ?תוחדל וא לבקל הררב הל שיש וא ללכב הררב

 וישכעש תיטרפ קוח תעצה ומכ והשמ הז םאה ?תסנכה לש התדובעל

?ןיטולחל הנוש הרוצב רמגיתש תויהל לוכיו דוביעל העיגמ

 ךילהתה תא עצבל הלוכי אל תסנכהש בשוח ינא :זפ-סניפ ריפוא 

 לע תוחפו ףוחדה לע ללכ ךרדב תדבוע איה ,הזל היונב אל איה .ומצע

 תואיצמה וזש םושמ ,תרוקיב ךכ לע חותמל ךירצ אלו העבט הז ,בושחה

 יעוריאמ המצע תא קתנלו קימעהל הלוכי אל איה .תלעופ איה הבש

 ורגתסי ,םמצע תא וקתני ,שיא 02 ,הקוחה תדעו ירבח וליפא .העשה

 וקסעיו םישדוח לע םישדוח ,תועובש לע תועובש ,תועש לע תועש ךשמב

.ךכ תויהל ךירצ אל םג הזו ילאר אל הז ?הזב קר

 .ךמסמ ןיכתש הצובק המצע ךותמ ךימסת תסנכהש הז תורקל ךירצש המ

 לככ .תיתוכיא הצובקל תיגוציי הצובק ןיב חתמ שי .תקדוצ ןוזיבג 'פורפ

 יתוכיא תוחפ היהתש תמיוסמ תוריבס שי ,יגוציי רתוי תויהל הצרתש

 ךירצ לבא יכרע אוהש ןיינעב רבודמ רבד לש ופוסב .יעוצקמ תוחפ וא

 תא רתוי םיגציימ ונחנא ,רתוי םייגוציי ונחנאש לככ .יעוצקמ םג תויהל

 הכירצ הקוחה ,רבד לש ופוסב ירה .דיחיה תויוכז תא תוחפו םירוטקסה
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 עובקלו ,תוחפל ייניעב ,טרפה לע ,דיחיה לע ,הנושארבו שארב ,ןגהל

 אשונב .הבושח תויגוצייהש יאדו ,קחשמה יללכ אשונב .קחשמ יללכ

.גצוימ אל אוהש ,ןיינעה לכ הז ירה ,דיחיה דמעמ

 םכסהב עבקנ ,ןורש תלשממב םגו קרב תלשממב םגש הטודקנאכ ףיסוא

 אצי אל הז המל .הקוח עיציש תווצ ביכרת הלשממהש ינויצילאוקה

 ימ יבגל המכסהל עיגהל וחילצה אל ןורשו קרבש םושמ ?לעופה לא

 קרב לצא אל ,תווצ םק אל הזה ירנימילרפה בלשב .תווצה שארב דומעי

 הלשממה ,המכסה הארנכ התייה ףוס ףוסשכ ,קרב לצא .ןורש לצא אלו

 טפושה תא תונמל ןויער היה .םיצמאמ תוחפ ושע ןורש לצא .הקרפתה

 דואמ השק היהיש ךכל םיעדומ ונחנא .םדוק אל ןויערה לבא ,רגמש

 הנומת הצובקהש קוחב עובקל דואמ השק היהי ,הצובקה תא ביכרהל

.הזה ישוקה םע דדומתהל םיחרכומ םלוא ,תרחא וא ךכ

 יאדווב ,הקוח ןנוכל תלוכיה יבגל דואמ ימיספ ינאש הדומ ינא

 תולטובמ אל תוצובק וא תולודג תוצובק שיש בשוח ינא .המכסהב

 הלאכ שי .תאז תושעל וכרטצי םא ןתמכסה תא ךכל ונתיי אל םלועלש

 הרוצב הז תא םירמואש הלאכ שי ,הנכ רתוי הרוצב הז תא םירמואש

 םישנאה בגא םהו ללכב הז תא םירמוא אלש הלאכ שי ,תלפרועמ רתוי

 אל הזו םתוא ןיינעמ אל הז ,ןאכל םיאב אל ללכב םה .םיעבוקה

.םהל יטנוולר

 רשפאש בשוח ינא .המכסהב הקוח ןנוכל תלוכיה יבגל ימיספ ינא ןכל

 - תסנכב בור .ןכ הז ,תילארשיה הרבחה בור לש תושיחנב הקוח ןנוכל

 היהי רשפאש חוטב אל םג ינא .יוכיס ןיא האלמ המכסהב לבא ,ןכ

.המשל היואר הקוח ירק ,חבשל היואר האצות לבקל

 לכב דובעל ךירצש ןימאמ ינאש ,אוה רמול הצור ינאש ףסונה רבדה

 היהת אל הנקסמה ,םישולק םייוכיסהש ףא לע ,תרמוא תאז .תותיזחה

 ךישמהל ךירצש בשוח ינא .ללכב דובעל אלו םיידי םירהל יוארש

 'בונגל' ,תרמוא תאז .יררה ךילה ךרדב םג ,תוסנל ךישמהל ךירצו דובעל

 התוחפ איה הזמ האצותכ ולש היצמיטיגלהש ףא םשו הפ דוסי-קוח

 ,תינללוכ ,תיטסילוה הקוח רוציל תוסנל ,ךלמה ךרדב םגו ,תיתייעבו

 םרוג ףאל תתל רוסא יכ םא ,רשפאש המכ דע הבחר תורבדיהב

.הארונ האיגש היהת וז .וטו תוכז תורבדיהב

 ההזמ יניא .תושיחנה רסוח אוה ןוכמב ונלש םינוידב יל עירפמש רבדה

 ,תועמשמ לעב תויהל הצור ןוכמה םא ,יתעדל .טלחומ ךלהמ ןוכמב

 םייקל ,םילהק וילא ליהקהל ,ךלהמ ליבוהל ,ךלהמ חתפל ךירצ אוה
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 'פורפ לש ריינה לע ונד תחא םעפ .הנוש תויביסנטניאב ןיינע והשזיא

 ,אובמה לש ריינה לע םינד ונחנא תחא םעפ ,ןומרכ 'פורפ לשו רצינמרק

 רשפאש רבד לע חוכה לכב תכללו םיכלוה המ לע טילחהל םיחרכומ

 לכוי רוביצהש והשמ ליבוהל ךירצ .ונל קר אלו רוביצל םג ותוא ריהבהל

 ינא ,תרמוא תאז .ול בושח אוהש ןיבהלו וב תוצרל לכויו ותא תוהדזהל

 ךיאב קסוע שממ אל רוביצה ,םישנא םוי לכ םיגרהנשכש ןיבהל לוכי

 ךירצ ןכל .שולת תצק הזש תודוהל חרכומ ינא .לארשיל הקוח םישוע

 .םדקתהל טושפ הז בושח יכהו ,םיכלוה ךיא ,םיכלוה המ לע טילחהל

 םאש לשמל תויהל הכירצ האצותה ,הזה ןוידל האצות שי םא ,הפ םג

 .ןיכתש וז אל לבא טילחתש וז היהת תסנכהש יוארש תיללכ המכסה שי

 ידכ םייניצר קיפסמ עוצקמ ישנא הפ שי ,יניצר קיפסמ םורופ הפ שי

 ובשחיש קוח תעצה תטויט לש הרוצב הלאה םינוידל האצות היהתש

 ןכו תונורסחהו תונורתיה לכ תא וזכרי ,תעדה תא הילע ונתיו הילע

 וסניש ,הזה ךילהתב םיצורש תסנכה ירבחל ואיביו האלה ןכו האלה

 תרמואש קוח תעצה וחיני םה .תסנכב הז תא ומדקיו הז תא םדקל

 ,המכ הנשמ אל וא םירבח 11 תב הדעו עבקית ,הכימסמ תסנכה ,םירבח

 ןמזה ךרואו הזכו הזכ היהי הלש טדנמה ,הלאכ םיביכרמ הל ויהיש

 תסנכהש םוי רדס רצייל ליחתת איהו ,רורב היהי דובעל ךרטצת איהש

.דואמ בושח הז .ותוא ןיבהל לכוי רוביצהו וב רזעיהל לכות

.ןהכ רזעילא כ"ח לש קוח תעצה שי :ןוזיבג תור 

 סנכנ בוש אוה לוכ םדוקש הזה קוחה םע היעבה :זפ-סניפ ריפוא 

.הקוחל טפשמ-תיבל

.הז תא איצוהל םתטלחה :ןוזיבג תור 

 םיטנמלא המכב ןאכ שמתשהל ךלוה תמאב ינא .ןוכנ :זפ-סניפ ריפוא 

 םישל ,תועצה עיצהל יתגלפמ-אל ןוכמל רתומ .םהב שמתשהל ול עיצהלו

 ןתוא םדקל תוסנל ,תסנכל ןתוא איבהל ,ירוביצה םויה רדס לע ןתוא

 .ימיטיגל דואמ רבד הזב האור ינא .הקוח ןוניכ ארקנש רבדל הלודשכ

 טופסב םיריאמו םישדוח המכל תחא םישגפנ ונחנאו ךשמנ ךילהתה

 הנומת ןיא דוע .םירבדה תא םירבחמ אל לבא ,רחא אשונ םעפ לכ

 תינכת רוציל תוסנל ,תיביטרפוא הרוצב דובעל ךירצש בשוח ינאו הרורב

.ליבקמב םידעצ תושעיהל םג םילוכי ,בגא .דעצ דועו דעצ לע היונבש

 תלחתה םצעב .סניפ כ"ח רמאש םירבדל סחייתהל ינוצרב :ץילוק ימענ 

 אל התא יכ הזה ךלהמל יוכיס ןתונ אל ללכב התאש תרמאש הזב

 לש אשונה .המכסהב הקוח רצייל רשפאש ןימאמ אל התא ,וב ןימאמ
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 טפשמהש יתבשח ינא .הזה ךילהתה תניחבמ ינורקע אוה המכסהב הקוח

 הזה סוסהמ ודרת' היטרקומדל ילארשיה ןוכמל דיגהל היהי ךלש אבה

 ורצית' היה ךלש אבה טפשמה תאז תמועל .'םוקמ םושל רהוד אוה יכ

.םירבדב תופיצרה תא ךכ לכ האור יניא .'ךלהמ

 ילארשיה ןוכמב םירבח המכ תוחפל שי הזה ךלהמל עגונה לכב יתעדל

 ,תאז תמועל .שממתהל םייוכיס הברה ול ןיאש םיבשוחש היטרקומדל

 הרבחה םאשו רתויב בושח אוה ,גולאיד לש ךילהתכש םיבשוח םלוכ

 לבא ,התוכז וז ,הקוחב תניינועמ אל איהש טילחהל הצור תילארשיה

 ,עגרכ ןוכנה ךלהמה תניחבמ ,ןכל .גולאיד לש ירפ תויהל ךירצ הז תוחפל

.האצותה תוחפו בושחה אוה ךילהתה

 קר ינא .הזה לנויצרה תא טלחהב ןיבהל לוכי ינא :זפ-סניפ ריפוא 

 יתעדל .הקוח דעב ונחנא יכ ,ונתא אל הזה ךילהתה תא םייקל עיצמ

 ןורתי הפ שי - ומצע ןיבל וניב תורבדיהל רבעמ הברה רציימ ןוכמה

 חיש לש ךילהת םייקל םיצור םתא םא .תוכיאו תונעוצקמ - יסחי

 הז תא השענ ואוב זא ,וב ךמות דואמ ינאש ,תילארשיה הרבחב

 .תילארשיה הרבחה תא גציימ אל הזה םורופה .תילארשיה הרבחב

 תא םאו ,ןטק לבא בושח ,םלענו ךלוה םלוע ,ירעצל ,םיגציימ ונחנא

 ,םילשורילו םיקפואל עסינ הבה .הז תא השענ זא ,הז תא השענש הצור

 תא םייקנו תרחא ריע לכל ,הינתנל ,ביבא-לתל ,קוחר עוסנל ךירצ אל

.ךילהה

 איה הנווכה .דואמ הלודג הבחרה לביק רבכ הזה ךילהתה :ץילוק ימענ 

 .םולכ אל וא לוכה אל הזש תבשוח ינא .תואצותל עיגהל תוסנל ןבומכ

 םיגוח ברקב רתויב הבחר המכסה תוחפל שבגל עגרכ איה הנווכהו

.ישעמ רתוי ךילהת ךילוהל ולכוי ךכ רחאש םימיוסמ

 ןכל .םולכ אל וא לוכה וא אל הז .םיכסמ ינא :זפ-סניפ ריפוא 

 לכב והשמ אצי דועש תויהל לוכי יכ ךמות ינא ,ימיספ ינאש ףא לע

 ,הבחר המכסהב אצי לבא ,האלמ המכסהב אל אציש תויהל לוכי .תאז

 הקוחב םג ,תינמז וב םיכלהמ ליבוהל דעב םג ינא .תטעומ המכסהב וא

 רשפא יכ םא הריתס האור יניא הזב םגו ,דוסיה-יקוחב םגו לולכמכ

.הריתס ךכב תוארל

 בושח יגטרטסא ןויד הז וישכע רמוא סניפ כ"חש המ לכ :ןוזיבג תור 

 הבש הרוצה לע הלאש ןמיס ביצמ םצעב אוה לבא ,ולוכ ךלהמה יבגל

 יבגל תוארל תוסנלו םיאשונ דדובל ,רמולכ .םירבדה תא םילהנמ ונחנא

 םויהש רמוא סניפ כ"חש תויהל לוכי .ותוא לבקל רשפא ךיא אשונ לכ
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 הצובקהמ קיסהל ןתינש תויהל לוכי לבא ,םימשב אוה הזה ךלהמה

 םיצור ונחנא .דקוממ דואמ ךלהמ וישכע םוזיל םיצור ונחנאש ונלש

 ,הנש דועב ילואו םישדוח המכ דועב רובעת ילואש קוח תעצה םוזיל

 היהי הזש םורופ םיקהל תסנכה תאו הלשממה תא בייחתש העצה לבא

 םיבשוח ונחנאש ינפמ ,ןכ ילוא לבא ןבל ןשע אצי אל ילוא .ולש טדנמה

.הזה אשונה תא םדקל ךרדה וזש

 וליפאו תיטקטהו תיטילופה המרב םירבד ינימ לכ תושעל רשפא

.ותוא אלמל הסננ ילואו דיקפת שי ונל לבא תיגטרטסאה

 םישנאה לכ תא ןאכל ןימזהלש םכל עידומ ינא :זפ-סניפ ריפוא 

 המל .ןמז זובזב יתעדל היה ,הזה ינושארה ןוידל הדעווב יתיארש

 תוחפ ונחנא ?וניניב רבדיהל ידכ ףסכו ןמז הברה ךכ לכ עיקשהל

 לע לבא ,אלימ ,ןכותה לע םיכסנ אל םא .םימיכסמ רתוי וא

 ,םישנא בישוהל ףידע הז םוקמב .םימיכסמ יאדו ונחנא תורודצורפה

 המרב ןיינע םדקל רוזעל ידכ םידקוממ םיימוי ונל ושידקיש םהל רמול

 תא תחקל ןיפולחל וא .תושעל ןוכנ רתוי הזש יל המדנ .תיביטרפואה

.ונמצע ךותב אל .ץראב םינוש תומוקמ הרשעב ונתוא רזפל ,ונלוכ

 לבא תילאוטקלטניא הניחבמ םג תינרקס תאז לכב ינא :ןוזיבג תור 

 ףוגה האריי ךיא לש הלאשהש תבשוח ינא .תיטילופ תישעמ הניחבמ םג

 םצעב תסנכהש רמואה סניפ כ"ח ירבדל םימיכסמ ונחנאש החנהב ,הזה

 תא רציימש הזה ףוגה תואריהל ךירצ ךיא ,הז תא תושעל הלוכי אל

 הלאש איה ,תוימיטיגל םגו תויעוצקמ םג ול היהתש תנמ-לע הקוחה

 .הילע ונרביד אלש השק דואמ

 ןה תולאשה .ןתוא קורסל ליחתא ינאו תולאש המכ שי :ןיילק דולק 

 ינימ הז ,לודג ףוג הז םא ,תרמוא תאז .ןטק וא לודג ףוג הז םאה

 חיננ ,ןטק תיסחי ףוג השעמל תויהל ךירצ הז םאה וא הזכ טנמלרפ

 לקשמ ילעב םישנא ןבומכ .םירבח רשע השולשל העשת ןיב ומכ והשמ

 בשוח ינא .יללכ ןפואב ירוביצ ,ילאוטקלטניא ,יעוצקמ םג ,יטילופ תצק

.הנושארה הלאשה תאזש

 תויהל םיכירצש ונעטש הלאכ שיו אשונב רבוד תצק הנושארה הצובקב

 ,רבעשל םיאקיטילופו ,םיאקיטילופ ולעה ,לשמל .הקיטילופ ישנא םג םש

 תיטילופ תיוות םהל שי ןיידע לבא ךכ לכ םיליעפ אל רבכ םהש םישנא

.םילאוטקלטניא םע ילואו עוצקמ ישנא םע דחי ,הרורב דואמ

 השענ םאה ?תוסכמ םש עבקנ םאה ,בכרההו לדוגה ןיינעל :ןוזיבג תור 

 םתודמעומ תא וגיצי םישנאשכ הז תא השענש וא יטטירפ ןפואב הז תא
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 םאה .היעבה לש םישרושה דחא והז ?הריחב לש ךילה והשזיא היהיו

 רפסמש תבשוח יניא( םירבח 05-ל 03 ןיב חיננ ,הזה ףוגה לש הנבמה

 םיסרטניאה יוביר ללגב הדובעה תא השוע העשת ומכ ןטק ךכ לכ

 ליפורפב רבודמ םאה ?םייונב ויהי םה ךיא ,)ףקשל ךירצש תולוקהו

 יטירק הז ןאכש תבשוח ינא ?ןחוכל תיסחי תוגלפמה הנגצתש םיוסמ

 היצפסנוקה תניחבמ הזה ףוגה תא םינוב ונחנא ךיא הליחתכלמ טילחהל

.ולש

 היה הז ,ןורשו קרב תחת תונבל וסינש הלאה םיפוגבש תרכוז ינא

 םישנאה ,לשמל .תסנכה ללכמ אלו היצילאוקהמ קר ורחב לבא יטטירפ

 ךכ יכ עוצקמ ישנא ויה םה אלא םיקינס"ש ויה אל ,םיקינס"שה ורחבש

 ילואש וא ורחבי םיקינס"שהש עוצקמ ישנא ונל ויהי .טטרוסמ היה הז

 רוביצה זאו הילע רושיא ולבקיש המרופטלפ יהשוזיא םיצור ונחנא

 ןהילע תתל חילצנ םאש ןוויכמ תוניינעמ תולאש יל תוארנ הלא ?רחבי

 תענהל דואמ הלודג המורת הפ ונמרתש תויהל לוכי ,תענכשמ הבושת

.עטרקמ תצק הארנ וישכעש ךילהתה

 השולש לע ,לשמל ,בושחיש ןונגנמ לע בושחל רשפא ילוא :האירק 

.םישנאה תא ורחבי םהש םישנא

 .תירוביצ תוימיטיגלמ תונהיל חרכומש ףוג הז .ךלי אל הז :ןוזיבג תור 

 אוה ןוילעה טפשמה-תיב .ותוא רחב והשימש ףוג תויהל לוכי אל הז

.ןאכ םינקחשהמ קלחל םודא ןידס ומכ

 םכסהל עיגהל החילצמ אל איה םא ,לשמל תסנכהש יתרמא :האירק 

 תדעו ,םיינש לע וא םישנא השולש לע םיכסהל הלוכי ,הצובקה לכ לע

 םישנא ןיב הדרפה תושעל ךירצ ןאכ .םהילע תמכסומש תאזכ םיינש

 םישנא ןיבל םייטילופ-א רתוי ילוא ויהי םהש ,הריחב תוכז םהל שיש

.הריחב תוכז םהל היהת אל לבא תאזה הדעווב םירבח ויהיש

 םיפוג המכ ויהי םא הלאשה תלאשנ ,תצק םדקתהל ידכ :ןיילק דולק 

 ,םיטפשמל תוטלוקפ לש םינקידל םויה הייטנ שי ירה ,לשמל .ונמיש

 םירבד דועו הלשממל יטפשמ ץעוי יונימ ,םישנא ינימ לכ םינממ רשא

 רפסה יתב לש םינקידהמ שקבלו הזה לדומב ךישמהל .הלא ןוגכ

.השולש וא םיינש וא דחא גיצנ תונמל םהינימל םיטפשמל

 .הרבחה לש ןיינע הז ןאכ .םינטפשמ לש ןיינע אל הז ןאכ :ןוזיבג תור 

 ןיא .םיקוח חסנל םיעדוי םהש הזמ ץוח ,יסחי ןורתי ןיא םינטפשמל

.םינוירוטסיה יפלכ וא הנידמה יעדממ םישנא יפלכ יסחי ןורתי םהל

 םינטפשמלש ןוכנ .סנאוינ סינכהל ךירצ יתעדל ,לוכ םדוק :ןיילק דולק 
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 תוחפ המו הרבחל בוט רתוי המ םיעדוי אל םהו לופונומ ןיא הלאככ

 ארקנש עוצקמ שי תאז םע דחי .ןיטולחל םיכסמ ינא הזב .הרבחל בוט

 ,יתאוושה עדי ,יטרואת עדי ינימ לכמ בכרומ אוהו ינויצוטיטסנוק טפשמ

 .טועימב ןבומכ לבא ,םש גצוימ היהי הזכ רבדש ער אל הזש בשוח ינאו

 ,הזמ רתוי אל ,םישנא השולש-םיינש ויהי ,םירבח 03 שי םא ,רמולכ

 קר ושמשיש תויהל לוכי ,העבצה תוכז אלל וליפא ויהיש תויהל לוכי

.םיירשפא םיסנאוינ המכ שי לבא ,םיצעויכ

 והשמ שי הל םג ילוא ,תישארה תונברה תצעומ .םיפוג דוע שי ךכ רחא

 ןבומכו ,תד ישנא ןכו ,םידאק ,םישנא השולש-םיינש םשל חולשלו רמול

.הקיטילופ ישנא םג

 שיש םישנא דעב ינא ?סומידב וא םיליעפ םיאקיטילופ :ןוזיבג תור 

.םייטילופ םיסרטניא םהל שיש םישנא דגנ לבא ,יטילופ ןויסינ םהל

 .יטילופ גשומ הז .יטפשמ גשומ אל הז סומידב יאקיטילופ :ןיילק דולק 

 ,תסנכ רבח אל אוה ינומלא וא ינולפ םינש רשע רבכש תויהל לוכי

 היהי הזש ףידעש םיכסמ ינא .יטפשמ גשומ אל הזש המיכסמ תא לבא

 אוהש הז ןבומב ליעפ אל יאקיטילופ .סומידב יאקיטילופ ,ארקנש המ

 גוסה ןמ והשמ .תויצנדק יתש רבכ בשוי אלו תויצנדק שולש תוחפל בשי

.הזה

 רודישה תושרב םימוד םילדומ שי עצומה לדומל ,בגא ךרד :האירק 

 ךותמו םידמעומ ועיצי הלאו הלאש עבוק קוחהש ,ינשה ץורעה תצעומבו

 בושחל רשפא ,תרמוא תאז .רחבייש םיוסמ ףוג היהי ,ועיצי םהש רגאמ

.הזכ רבד לע םג

 המקהה יבגל ,רבעב וילע ונרבידש המ תא ריכזמ רבדה :ןוזיבג תור 

 םידרול תיב תפסות לע וב רבודש ןויד ותואב .הקוחל ןידה תיב לש

 םיבכרה לע םג רבוד ,הקוחל טפשמ-תיבל וא ןוילעה טפשמה-תיבל

 םיטילחמו םיבשוי םינבל םירבג בוש ובש בצמ רוציל אל ידכ םימוד

 םג ונרביד ונחנא .הנטק הטלחהה לש היצמיטיגלה תמאב ךכ רחאו

 תמאב ונחנא םאש הדבועה לע ,םויה וב ונפתתשהש ןושארה ןוידב

 הדעו יהשוזיא לש הרוצב ותוא תושעל ךירצ ,ירשפא ךלהמ רוציל םיצור

 עיגת םצעבש איה תאזה הצעומה .הבחר היצמיטיגלל הכזתש הצעומ וא

 08 לש בורב חיננ ,תושעל תסנכל ראשייש לכו םכסומ חסונל

 המ .הז תא ררשאל תמאב הז ,בור הזיאב בושח אל וא ,תסנכ ירבח

 ,אוה םיטפשמל םירוספורפ הברה לש הלאה תועצהב יתוא דיחפמש

 תודעוול םיחמומ םיאבשכ חיננ םישוע םהש ומכו תסנכה ירבח ואוביש
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 התא ,ינודא" ודיגיו תיעוצקמה םתעד תא ורקבי םה ,תונושה תסנכה

 ןקתל ,תונשל לוכי ינאו ךממ םכח תוחפ ינניא לבא ,םכח התא ,רוספורפ

 ירבח ,ילוכו תויעוצקמה לכ םע רבד לש ופוסבש תבשוח ינא ".ףיסוהלו

.תונשל היצמיטיגל םהל שיש ושיגרי תסנכה

 םילבקמ ויה םיטפשמל םירוספורפ ובש ךלהמש בשוח ינא :ןיילק דולק 

 יתרמא .יוצר אל שוריפב הזש בשוח ינא .דואמ ןכוסמ ךלהמ אוה ,הקוח

 אליממ .ותוא םילבקמש הלא םה אל לבא ךילהל םיפתוש ויהיש יוצרש

 םג לבא ,םע לאשמב םג הארנכו ,תסנכב היהי יפוסה הלבקה ךילה

 אציש רצותהש תיסחי לודג יוכיס שיש םיעדוי ירה ונחנא .ןכ ינפל

 ינא .רובעי ,לקשמ ילעב שיא 03-ב רבודמ םא רקיעב ,תאזה הדעווהמ

 ילואשו ,ןטק טועימ ויהי םהש .םיטילחמש םה אל לבא ,םירוספורפ דעב

.עמשיהל תבייח םתעד .םש ויהיש לבא ,ועיבצי אל וליפא

 ףקשל םילוכי םכותמ 02 ,הדעווב םירבח 03 שי םאש תורשפא םג שי

 לכלו תוצובקה לכל גוציי תתל ידכ ילנויצרופורפ ןפואב תסנכה תא

 רשפאל ידכ ,רתויב ןטקה ףתושמה הנכמה תא אוצמל ךירצ .תוגלפמה

 תועיס 51 רבכ שי יכ השק דואמ רבדה ונלש תסנכבו הזה גוצייה תא

 תודעווה לש לדומה הז ירה הזה ישוקה לע רבגתהל לכונש החנהב לבא

 גוצייה ןהבש הריקח תודעו םגו ,תוירטנמלרפ תודעו ,הנממ תסנכהש

 דוע לש תפסותב םיירשפאה םילדומה דחא הז .תוגלפמה לכל יסחי אוה

.תורחא תוצובקמ םיגיצנ המכ

 הארנ .ןיינעה לש ילוהינה אשונל סחייתהל הצור ינא :ריפש לארשי 

 תווצ היהי הז ,תומש 02 ואיביש םישנא השולש-םיינש ונומי םאש יל

 הצובק ךותב הקימניד רשפאלו ,שיא 02-מ הלעמל םע דובעל .ןוכנ לדוגב

 םינוגרא להינש ימ לכ .תינכט השק תויהל ליחתמ רבכ הז ,הזכ לדוגב

 ידמ הלודג הלשממ לשמל ,ךכ .ער תואריהל ליחתמ הזש עדוי םילודג

.דקפתל השקתמש

 םהילעו תומשה תא םיאיבמ ,םתוא ונימש השולש-םיינש םתוא

 םיגיצנהש הדבועה אלא ,רכממו חקימ ליחתמ אל ,רמולכ .םיעיבצמ

 .גוציי לעבו ןזואמ ףוג תמקהל קיפסמ לקשמ תלעב ,םימכח קיפסמ

 ךופהי לוכה זאש ןוויכמ טנמלרפב גוצייל המוד תויהל ךירצ אל גוצייה

 רוכזא הל שיש היצטנזרפרל עיגהל רוסאש בשוח ינא .תוחוכ קבאמל

 ומצע רוביצה לש היצטנזרפרל רתוי אלא תסנכב תוצובק לש םילקשמב

 ילעב םיחמומ וא םילאוטקלטניא ,המגודל ,סינכהל רשפא-יא תרחא יכ

.תיטילופ הניחבמ םיהוזמ םניאש עוצקמ
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?הדעו התוא תא הנמתש םייונימ תדעו לע רבדמ התא :ןיילק דולק 

.יאדו .ןכ :ריפש לארשי 

?םייונימ תדעו התוא תא הנמי ימ :ןיילק דולק 

 רחבנש תמיוסמ הדעווב טילחהל טושפ רתוי הז לע :ריפש לארשי 

.תיטילופ םיהוזמ םניאש םישנא השולש

.02-ה תא ונמי רשא םיינשה תא ונמי םהש :ןיילק דולק 

 ,אישנ שי ןאכ תירוביצה הצעומל לשמלש ומכ .אל :ריפש לארשי 

 תבוטו יטילופ-א אוהש םלוכ לע לבוקמו ,השארב דמועש והשימ שי

 .הלאכ םיינש דוע אוצמל רשפאש חינמ ינא .ויניע לומ תדמוע הנידמה

 תא לבקתש רתוי לודג יוכיס שי ,תיטסיאורטלאכ תרדגומש הצובק

.הילע ךומסל ןתינש הצובקכ רוביצב םגו תסנכב היצמיטיגלה

 קוח ךותמ תאצל ךירצ הזה ךילהה לכ .תושקהל הצור ינא :ןיילק דולק 

 םיבלשה םהמ הרורב דואמ הרוצב ראתל ךירצ קוחה .לבקתהל בייחש

 תא וא םיינשה תא הנממ והשימש אוה ןושארה בלשה רשאכ .םינושה

 אישנו הלשממה שאר ,הנידמה אישנ ןיב תוצעייתהב חיננ ,השולשה

.ןוילעה טפשמה-תיב

 תדעו וא תסנכה ןכמ רחאלש שיא 02 לש הצובק ועיצי הלא ,'ב בלשב

?ןוכנ יתנבה םאה .ורשאי רחא והשימ וא הקוחה

 ריכב היצרטסינימדא שיא ורחב םושלש וא לומתא .ןכ :ריפש לארשי 

 םסרופ רבכו העדה תא לביק הלשממה שארו וילע ץילמה םיוסמ רשש

 ,רמולכ .וזכ הדעווב עומיש רובעל ךירצ אוהש יפ-לע-ףא ,רחבנ אוהש

 הנה ,הנבנש סוזנצנוקהו דמעמה תניחבמ לבא .ךרדב םיכילה דוע שי

 לע רבדמ ינא .ןיררוע וילע ןיאו תיסחי תוטשפב הרקש והשמל המגוד

.ל"כטמרה

 םא ,רמולכ .ןיטולחל הכופה םג תויהל הלוכי תורשפאה :ןוזיבג תור 

 ,הקוחה ןוניכ ךילהב םעה לש תופתתשה התוא תא םישפחמ ונחנא

 םאה ונייה ,יפוסה םעה לאשמב אטבתהל תבייח הנניא וזה תופתתשהה

 לאשמש יתעד תא יתעבה רבכ ינא .אל וא הקוחה תא םילבקמ ונחנא

 תוסחייתה רשפאמ אל אוהו דואמ דודר אוהש ינפמ ער רבד הז םע

 יפל ךילהתה תא םדקל שי .הקוחה ךותב םימייקש םייכרע םיסנאוינל

 ,המיקמה הדעווה תויהל רומאש ףוגה תא םיקהלו ,הריחב ךילה ותוא

 הדובכ םג עגפיי אל ךכו תסנכב השעיי יפוסה רורשאה רבד לש ופוסבו

 - תוריחבה ךילהמ הנוש היהיש ךילה והשזיא רוציל שי .תסנכה לש

 דחא דמעומ רחבי םהמ דחא לכש תילארשיה הרבחב םירוטקס 02 חיננ
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 דמעומ רוחבל ךרטצי רוטקס לכו ,םידמעומ השולש לש רדאק השעייו

 ךרטצת תאזה הצעומה זאו ,תננוכמה הצעומל תוריחב ויהי .דחא

 ולש תירוביצה היצמיטיגלהשו הילע לבוקמש ךמסמ והשזיאל עיגהל

 ינש לש סיסב לע בכרומ ונניא אוהש ינפמ רתוי הלודג תויהל הכירצ

.םישנא

 םידמוע אל ויניע דגנש םדא אוה ,תאזה תירוביצה הצעומה לש אישנה

 תילארשיה הרבחה יגלפ לכש החוטב יניא לבא ,םיינונטק םיסרטניא

 אקוודש תויהל לוכי ,ןכל .עירכהל ךירצש םדאה רותב ותוא ולבקי

 לבקת הדעו התוא :הזה טביהב תינויגה רתויה איה הכופהה תורשפאה

 תושעיהל לוכי רבדה .תסנכה רושיאל אבוי הזה חסונהו הקוח לש חסונ

 .תסנכ ירבח 08 תכימתב רובעי קוחהו דחוימב תיגיגח תחא האירקב

 יונימל םע לאשמ השעיי ,ףוסב םעה לאשמ תא תושעל םוקמב :האירק 

.הלחתהב םישנא לש

 דוע םישנא יכ הזכ ףוג תריחב לש ךילהתל דגנתמ ינא :זפ-סניפ ריפוא 

 בשויה .םירחוב םה ךיאו םירחוב םה המל ,םירחוב םה המ םיעדוי אל

 ךירצ אוה .םויה רדס תא ,בצקה תא ,ןוטה תא ביתכמש הז אוה שאר

.יעוצקמ דואמ תויהל

 הלשממה שאר ןיב הרודצורפ יהשוזיאב ותוא רוחבל ךירצש בשוח ינא

 הדעו רחבית ,ןכמ רחאל .שאר בשויה רחביי .ןוילעה טפשמה-תיב אישנל

 גיצנ ףרצל לכות תסנכב העיס לכ הילאו הרודצורפ יהשוזיאב תיעוצקמ

 םהש עוצקמ ישנא םג הדעווב ויהיש ךירצ .ןבומכ ,לדוגל היצרופורפב

 ירבח אל ,הלימה לש ליעפה ןבומב םיאקיטילופ אל ,בגא .םינטפשמ

 תא ליבוהל וכרטציש עוצקמ ישנא םהש םישנא םג .םירש אלו תסנכ

.תילארשיה הרבחה יקלח תא וגצייש םישנא םגו ךילהתה

 ופוסב יכ ,הזה ךילהתהמ הדרח תויהל הכירצ אל תילארשיה הקיטילופה

 ןימאמ יניא .יונישל וא הייחדל ,רושיאל תסנכל אובי רצומה רבד לש

 יניא .תוחדל וא רשאל ךרטצת תסנכהש רבד ריבעהל היהי רשפאש

 הז רצייל רשפא ןכש המ לבא תאזכ הרודצורפ רצייל רשפאש ןימאמ

 תויהל לוכי .ומתחי םלוכש בצמ רוציל םג היהי רשפא-יא .ןויד לש גוס

 היהת וז ,דחא ףיעס היהי אל םג הז ,בגא .טועימ לומ בורב רובעי הזש

.םינויד םהב ומייקתיש םיאשונ לש הרוש

 לש גוס והשוזיא תתל הלוכי םכסומ שאר בשוי תריחב ,רבד לש ופוסב

 ,תיטילופ םגו תיעוצקמ םג ,םינבומה לכב םכסומ שאר בשוי .הבושת

 וא תוחפ לבוקמ םגו תיכרע-תיטפשמ הניחבמ אכמס-רב היהי רשא
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 תוגלפמ יגיצנ ,תועיס יגיצנו םייעוצקמ םיגיצנ ,םינושה םימרוגה לע רתוי

.םימרז יגיצנו

 .םייק היה וא תונידמ הברהב םייק לופכ רושיא לש לדומ :ןיילק דולק 

 םגש השגדה ידכ ךות תאזכ תננוכמ הפסא לש הריחב ,תרמוא תאז

 רושיאל רובעל הכירצ ,הקוחה תעצה רמולכ ,הפסאה לש יפוסה רצותה

.םע לאשמ לש

 הקוחה תא ןתונה ףוגה ובש לדומ ךל רכומ םאה לבא ,ןכ :זועמ רשא 

?רחבנ ףוג אל אוה

.התשענ הדובע הברהש עודי לבא ,רכומ אל יל .אל :ןיילק דולק 

 תא השעת איהש ידכ םיחמומ תדעו הנממ תסנכה םא :זועמ רשא 

.רדסב הז הקוחה תא קיפתו הדובעה

 .םיחמומ קר ויהי אל וזה הדעווב .רבדמ ינא ךכ לע :זפ-סניפ ריפוא 

.קוחב הכמסה לבקיש ףוג הז

?החור לע הלועה לככ וב השעתו ותוא דבכת תסנכה :ןוזיבג תור 

 םתא .הזל םיכסת אל תסנכה תרחא .ןכ יתעדל :זפ-סניפ ריפוא 

 םג ,םידדמה ינש תא ול ןתינש ףוג לע םירבדמ ונחנא ,ןיבהל םיכירצ

 דימת תסנכה .ליהמת והשזיאב םיגיציה םגו םייעוצקמה םייתוכיאה

 רצומ הל היהי לבא ,תונשלו תוחדל תויצפואה תא התושרל רומשת

 םיחמומ תדעו תאז ,רצומה הז .הנושאר האירקל רבכ אובל ךרטציש

 תרמוא תא םא ,הזל רבעמ .קקוחת תסנכהש קוח ףקותמ עבקיתש

ekaT-ש עבקי קוחהש  ti  ro  evael  ti, תסנכב רובעי אל הזה קוחה.

ekaT אל ,אל :ןוזיבג תור   ti  ro  evael  ti, םאה איה הלאשה לבא 

 ןזואמ יוהיז תלעב איהש( הדעווה התשעש חסונל תתל רשפא-יא

 ךכ ותבוטל היצמוזרפ יהשוזיא )תסנכב תוחוכ ינימ לכ רשאמ רתוי

 הנכהה תדובע לש הרבעהה תרטמ אלה .דחוימ בורל וקקדזי םייונישש

 םישנאל תדחוימ הנגה קינעהל תנמ לע איה רחא םוקמל הנושארה

 לעמ תולעתהל םילוכיש םישנא םה הלאש םושמ המישמה תא ועצביש

 לש רתוי הבחר הסיפת יהשוזיאל ,םייפיצפסה םיינזיטרפה םיסרטניאה

.רוביצה תבוט

?ןוכיס חקית תסנכהש המל :זפ-סניפ ריפוא 

 ,הנוצרכ תונשל לכות תסנכה .ירוביצה דמעמה לע רבדמ ינא :ריפש לארשי 

.רטפתמ אוהש דיגי הדעווה שאר בשויש תנכתסמ איה לבא

 ליבגיש קוח קקוחל הרומא תסנכה ולש העצהה יפל :ןוזיבג תור 

.התוא
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 ,המצע תא ליבגת איה הפיא דע ?הפיא דע לבא ,ןכ :זפ-סניפ ריפוא 

 איה אלא עבקת איה אלש הזב המצע תא ליבגת איה .הלאשה וז

 איהש הזב המצע תא הליבגמ איה .הלבגה רבכ וזו עיצהל ףוג הכימסמ

 אל ,קוחל ךופהי רמגומה רצותהש םיעיצמ ונחנא קוחה יפ-לעש תעדוי

 .קוחל היהת האצותהש שארמ הטילחמ תסנכה .הדעו לש תוצלמהל

.םזגומ עמשנ םייוניש וב תושעל הלוכי אל איהש םג הל דיגהל

 .הליגר הקיקחב הקוחה תא תונשל לכות אל תסנכה :ןוזיבג תור 

 תא תונשל ןתינ םאה איה הלאשה .הדוקנה אל תאז :ןיילק דולק 

.העצהה

.תונשל ןתינ :זפ-סניפ ריפוא 

 תסנכ רבח לכ ,םויה בוט ךכ לכ תסנכה ירבח לש םבצמ :ןוזיבג תור 

 איה הבושתה ?ליחתהל ללכב םהל המל ,ךכ םא ,הלאשה תלאשנ .ךלמ

 הברה שי ,םייח םה הבש הרבחב תאז לכבש םיאור םה יכ ,לוכ םדוק

 רוביצה ,ךכל רבעמ לבא .הנידמב תולישמה תא רפשל יאדכו תויעב

 תוחפ יכהש 'רדס' תושעל םיצור םה .'רדס תושעל' םהילעש םהל רדשמ

 .'רדס תושעל' םיכירצ םהש םיניבמ םה לבא ,םהב עגפי

 סיסבה תא ןיבמ יניא .תסנכה תמכסה קר אל איה היעבה :זועמ רשא 

 םהל רמאנו ,תסנכה תא ענכשנש חיננ ,תרמוא תאז .הקוחל יטרקומדה

 הדעו ,תרחבנ אל הדעו הנמנ ,ךכ רחא .םיבושח םירבדב וקסעתיש

 ,הדעווה שאר בשוי אובי ףוסבלו .'תסנכה לומ חדקא םישנ'ו ,תיכרגילוא

ekaT דיגיש ,רגמש טפושה ילוא  ti  ro  evael  ti, רטפתמ ינאש וא, 

 יניא .ולא תסנכ ירבח ןימ הזיא םלוכל עידויו םיאנותיע תביסמ סנכי

.הז לכ תא ןיבמ

.םינוזיאו םימלב ךל שי :האירק 

 םימלב ריכמ יניא .םירחבנ םיפוג ןיב שי םינוזיאו םימלב :זועמ רשא 

.הנוממ ףוג ןיבל רחבנ ףוג ןיב היטרקומדב םינוזיאו

.הנוממ ףוג אוה טפשמ-תיב ?המל :זפ-סניפ ריפוא 

 אל הז לבא םיטפוש יונימל הדעו ידי-לע רחבנ טפשמ-תיב :זועמ רשא 

 םלועהמ םימכח םיפוסוליפ 02 םכל תתל לוכי ינא ,בגא ךרד .ןנוכמ ףוג

.הקוח לש יפוי ונל ונתייש

 ןיאש רמאש זפ-סניפ כ"ח לש וירבדב דדצמ תאז לכב ינא :ןיילק דולק 

 תא תונשל לכות אל איה םא תמיוסמ הדעו ךימסת תסנכהש יוכיס םוש

 .הדוקנה תאז לבא ,רבודמ המב ןוכנ יתנבה אל ילוא .הל שגומש רצותה

 ןוזיבג 'פורפש המ .האצותה תא תונשל הלוכי תסנכהש בצמ תויהל בייח
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 אל ילוא ,יונישה לש ךילהה לע תושקהל ךירצ ילואש ,אוה תרמוא

 וא ,הזכ והשמ ,16 לש בורב חיננ ,טלחומ בורב ילוא ,דחא דגנ םיינשב

.םיעיבצמ 04 תוחפל

 ,תאזה הקוחה תעצה דעב םה תסנכ ירבח 02 :זועמ רשא 

.הקוחה דגנ םה תסנכ ירבח 06

 רושיאל האילמל אבוי הדעווה לש רצותהש ,עיצמ ינא :זפ-סניפ ריפוא 

ekaT תמאב הז .אוהש יפכ הנושאר האירקל  ti  ro  evael  ti האירקב 

 םישוע תישילשו היינש האירקל הנושארה האירקה ןיב .הנושארה

 בור לבקל ךירצ ףוסבו םייוניש הב סינכהל רשפאש הליגר הרודצורפ

 םויה .16 לש סחוימ בור ךירצ תישילשו היינש ,הנושאר האירקב .16 לש

 וא הקוח היהת אל 16-מ רתוי היהי הז םא .דחא דגנ םיינש אוה בורה

.תתוועמ הקוח היהתש

.םע לאשמל ךלי םג הז הארנכ :ןיילק דולק 

.םע לאשמל ךלוה םג הז .ןכ :זפ-סניפ ריפוא 
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הקוחה רושיא ךילה .ב

םיחנמ

לטנגנל םוחנ

רבנע יבצ

החיתפ ירבד

 תרצוי תקקוחמ תושר םגו תננוכמ תושר תסנכה לש התויה :רבנע יבצ 

 לשב םג אלא הקיקחה ךילהב יהשלכ הנחבה רדעה לשב קר אל ,היעב

 .'תיתקוח' הקיטילופו 'הליגר' הקיטילופ הנוכמש המ ןיב םימוחתה בוריע

 םיעיבצמה ,דוסיה-יקוחב םיברה םינוקיתה ,רתיה ןיב ,םידיעמ ךכ לע

 ןמוקמש תוארוה םיללוכ דוסיה-יקוחש ךכ לע םגו ,ךילהה תולק לע םג

 םיקקוחמ תיבכ הרחבנ ,הנוניכ תעב ,תסנכה .הקוחב אלו הליגר הקיקחב

 ךמסמ רוציל ידכו הקוחל בייחמ ףקות תתל ידכ .תננוכמ הפסאכ אלו

 עבקייש דחוימ ךילה עובקלו ,םויכ הטוקנה ךרדהמ תוטסל שי ,יואר

 תווצב קוסענ ונחנא הזה ךילההמ קלחבו ,תסנכה לבקתש דוסי-קוחב

 םיפוגב םג אלא הקוחה תנכה לש הרודצורפב קר אל רבודמ .ונלש

.התלבק רחאל ןוקיתבו רושיאב ,חוסינב וקסעיש

 ינא ,הב הכורכה תויגיגחהו הקוחה לש התנכה ןפוא אשונל עגונה לכב

 ןידה קספב ןישח טפושה בתכש םירבדה תא ארק םכמ קלחש חינמ

 אל איה ךיאו לבקתהל הכירצ הקוח ךיא יבגל ,יחרזמה קנב לש עודיה

 םיקסוע ונא ,הז תווצב .תולוחמו םיפות םתואב וישכע דע הלבקתה

 המ לע רוזחא אל .הקוחה לש רושיאה ךילהב ,ונייהד .ינשה בלשב

 ידכ ןוידל תולאשה תא גיצא אלא ,םכנויעל ץפוהש ךמסמב רמאנש

 .םיעצומה םיכילהה דחא תא ץמאל הייטנ וא המכסה תמייק םא תוארל

.דואמ ינורקעו יתייעב יאדווב םיאשונהמ קלחש חינמ ינא

 היהי םאה ,הקוחה תא רשאי ימ :איה תלאשנה הנושארה הלאשה

 אוה חסנמה ףוגה םא .רחא ףוג הז היהי םאה וא חסנמה ףוגה הז

 םדוק אוה רשאמה ףוגהש רורב ,תסנכה לש הדעו וא ,ירטנמלרפ-ץוח

 אוה חסנמה ףוגה רשאכ ןידה אהי המ לבא .תננוכמה תושרה לוכ

 ,ירטנמלרפ-ץוח ףוג תמקהל םוקמ שי הזכ הרקמב םאה ,המצע תסנכה

 עובקל התייה הרומאו הנידמה תמקה םע הרחבנש תננוכמ הפסא ןיעמ
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 רושיא לש דיקפתל דחוימב ומאתוי ותלועפ ןפואו ובכרהש ףוג ,הקוח

 ןיבל הליגר הקיטילופ ןיב הדרפהה תא שיגדת םג ותמקהש ףוג ,הקוח

?תיתקוח הקיטילופ

 לכב ותוא םייקלו ,יתוכאלמ ןפואב ןוידה תא קלחל הצור יתייה אל

 דחא לכש ךכ םיאשונה לכ תא גיצא אלא ,םיאשונהמ דחא לע םעפ

 תויגוסהמ תחא לכ לע וישכע רבכ ותעד תא עיבהל לכוי םיפתתשמהמ

.ןהב ןודנש

 .העצהב םייוניש ןיכהל לכוי רשאמה ףוגה םאה ,איה היינשה הלאשה

 .יוניש תורשפא אלל רושיא תוכמס קינעהל ינויגה אל הז ,דחא דצמ

 םירדסהה לש ןידעה ןוזיאב ועגפי םייונישש הנכס שי ,ינש דצמ לבא

 םיחסנמה תונוכנ תא ןיטקהל לולעש המ ,העצהה חוסינב םיגשומש

 רדסה לש תורשפא היהת האצותהו ,םייניב ךרד םג הנשי .תורשפל עיגהל

.רשאמה ףוגב הבחר הכימת םהל שיש םייוניש קר רשפאיש

 םג תחא העבצה םימייקמ םאה .העבצהה ןפוא איה תישילשה הלאשה

 וא רשאל אלא ,העצהב םייוניש סינכהל לכוי אל רשאמה ףוגה םא

 הנשמ תדעו ידי-לע תאבומ םינוקיתה תעצהש וא ,דבלב התוא תוחדל

 רשאמה ףוגהו ,תועבצהה לכ תושענ רבכ םש רשא ,רשאמה ףוגה לש

 .חסנמה ףוגה לש הדעו ףותיש ילב וא םע ,ןכומה רמוחה תא לבקמ

 רשאמה ףוגה םא .תועבצה רפסמ םויק יבגל איה תיעיברה הלאשה

 לש הניחבו הרשפ רשפאי תועבצה רפסמ םויק ,םינוקית סינכהל לכוי

 תא ןאכ ריכזא ינא .הנשמ תודעווב הדובע םג ומכ ,תושדח תויורשפא

 שולש ומכ אלש תואירק שולשב העצהב ןודל ןיצקא 'פורפ לש העצהה

 םע ףיעס רחא ףיעסב ונודי הנושארה האירקבש אלא ,םויכ תואירקה

 ,םייונישל תורשפא אלל קרפ קרפ ונודי ןכמ רחאל ,םייונישל תורשפא

 .הלוכ העצהב ףוסבלו

 יתש ןנשיש יל המדנ .שורדה בורה ןיינעל תעגונ תישימחה הלאשה

 יפכ ליגר בור לש תורשפא .קרפה לעמ דימ תודרויה תויורשפא

 תורשפאהו ,דוסיה-יקוחמ רכינ קלחו תסנכה יקוח לכ םויה םילבקתמש

 הלאשב ןודנ ונחנא .תיתואיצמ תיארנ אל איה םגש דחא הפ הטלחה לש

 םאה וא ,םירבח 16 ונייהד ,תסנכה ירבח בור לש רושיא קיפסי םאה

 וליפאו 08 ,07 לש ,דוסיה-יקוחמ המכב םויכ םייקש סחוימ בור שורד

 'פורפ .םישילש ינש לש אוה םלועה תומואב לבוקמה בורה .םירבח 09

 דמע אוה השארבש תירוביצה הדעווה .םיעבר השולש עיצה ןיצקא

 .םירבח 27 הזש ,%06-ב וליפא וא םישילש ינשב קפתסהל שיש הרבס
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 .תונושה תועבצהב הנוש בור תשירד לש תורשפא תמייק יכ ןייצל שי

 לש בורל הקדצה שי ,תועבצה רפסמ םימייקמ םא ,ונלש העצהה יפ-לע

 העבצהב סחוימ בורלו ,הנורחאה העבצהה ןניאש תועבצהב תסנכה ירבח

 אלא תסנכה ירבח בורל אל יתנווכ ,סחוימ בור רמוא ינאשכ .הנורחאה

 םא חוכיו םייקש ריכזהל ינוצרב .הלעמו תסנכ ירבח 07-מ ,ךכל רבעמ

 םיקוחב וא םימיוסמ םיפיעסב ,16 לש ונייהד ,תסנכ ירבח לש בור שרדנ

 האירקב קר שרדנ אוהש וא היינשהו הנושארה האירקב םג םימיוסמ

 טפשמה-תיב ידי-לע הערכוה אל הלאשה רבד לש ופוסב .תישילשה

 לבקתת ובש בורה תלאש .)הזה רשקהב הריתע השגוה יכ םא( ןוילעה

 ןיאו ,םע לאשמ םייקל ךרוצה יבגל םג ךילשהל ,יל המדנ ,הלוכי הקוחה

 תקולחמ שי םהיבגלש םיאשונה דחא אוה םע לאשמ לש אשונהש קפס

 םג יוטיב ידיל אובת תאזה תקולחמה הדימ וזיאב הארנו ,רתויב הזע

 תיטנוולר וז תורשפא .תושדח תוריחב איה תמייק תורשפא .הזה םורופב

 הלוכי איה לבא ,הקוחה תא רשאמש ףוגה היהת המצע תסנכה רשאכ

 תורשפא .הז ךרוצל דחוימב רחביתש תיתקוח הפסא יבגל םג םייקתהל

 תלבגומ תורשפא לע בושחל ןתינ .םע לאשמל ףילחת תווהל םג הלוכי וז

 ךכל ונאצמ אל יכ םא ,רחבנש שדחה ףוגה ידי-לע םינוקית תסנכהל

 התואב רפסמ םישדוח רובעכ תרזוח העבצה םייקל תורשפאו ,םימידקת

.)םישדוח השולש ירחא הילטיאב גוהנש ומכ( תסנכה

 הלאשה טלחהב איהו ןוידל דומעתש הנורחאהו תישישה הלאשה ,ףוסבל

 ךרדה הרואכל אוה םע לאשמ .םעה לאשמ תלאש איה ,רתויב השקה

 ,יתקוחה ךילהב - םעה אוה - ןובירה לש ופותישל רתויב תיתועמשמה

 הלאכ תורשפל עיגהל םיחסנמה לש םתונוכנ לע עיפשהל םג יושעש

 קפס םיליטמו םע לאשמל תוצרחנ םידגנתמה שי .הצרי םעה בורש

 ןוזיבג 'פורפ לש רמאמל הנפמ ינא ןאכ .היצמיטיגל אטבל ותלוכיב

 .שורדה בורה והמ ,םע לאשמ תאז לכב םא .הלחתהב ותוא יתרכזהש

 הובג בור וא ,ץייווש ןוגכ ,ליגר בור אוה שורדה בורה ןהבש תונידמ שי

 לשמל ,העבצהה תוכז ילעב ןיבמ ילמינימ בור וא ,%06 לשמל ,ליגרהמ

 גיצהל ,םע לאשמל הפולחכ ,רשפאש ןכתיי ,יתרכזהש ומכ .קרמנדב %54

 וליאכ תומיוסמ תוריחבב תוארל וא טנמלרפב העבצהל סחוימ בור

 ,ןהילא סחייתהל תעכ הצריש ימ לכו תולאשה ןה ולא .םע לאשמ ןה

.השקבב

.םימוחת העבראו םיאשונ השולש ונינפב םידמוע :לטנגנל םוחנ 

 איה תסנכה התרגסמבש תורשפא שי .רשאמה ףוגה אוה ןושארה םוחתה
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 סנכנ יניא ,תואירק עברא וא שולשב םא הנשמ הז ןיא .הקוח איבתש וז

.הרודצורפל תעכ

 יזכרמה אשונהש תודחוימ תוריחב שיש רחאל .תסנכה אוה ינשה םוחתה

 ,הב ךומתת איהש הקוחה תא גיצת הגלפמ לכ ילואו ,הקוח אוה ןהב

 .לארשי תנידמ לש הקוחה וז ,לבקת איהש המו הקוח האיבמ תסנכה

.הכותב הרודצורפב קוסענ דימ

 תנידמב שדח ףוג היהתש תננוכמ הפסא תמקה איה תרחא תורשפא

 רושיא ןיינעב קוסעיש קוה-דא ףוג ,תסנכה דצל םייקתי רשא לארשי

.הקוחה

 לאשמ שי םא .םע לאשמב רושיאל הקוח תאבה איה תיעיבר תורשפא

 ינא ןאכ .םע לאשמל םיאיבמש המ תא ןיכהל ךירצ והשימ ,םע

 האצותה תא איבת תננוכמה הפסאהש תויהל לוכיש רמולו לקהל הצור

 ,ללכ ךרדב .םע לאשמל האצותה תא איבת תסנכהש וא ,םע לאשמל

 יכ םע לאשמ םג ךירצש רמוא אל ,תננוכמ הפסא ךירצש רמואש ימ

.דואמ תולברוסמו תוכורא תורודצורפ הלא

 .'רורשא' ןיבל 'רושיא' ןיב ןיחבהל שי .םילודגה םימוחתה תעברא הלא

 השענ רורשאה זאו ,םיוסמ בורב חסונ תרשאמ תסנכה םא ,רמולכ

 תא תתל שי .'הבמולפ' היהת וז .רורשא הזל ארקנ אל ,םעה ידי-לע

 ךירצ םאה ,דחוימ בור ךירצ םאה ,רמולכ .בורה לש אשונל עגונב תעדה

 םיצור םאו ,יניצר ןיינע איה הקוחש ורמאיש הלאכ שיש חיננ .םורווק

 ,הב ףתתשי ,התוא רחבי םיוסמ םורווקש הצור ינא ,םע לאשמ היהיש

 ףוגהש םיטילחמ םא .בור םיווהמ םיזוחא המכ םג טלחויש ןכ םאו

 בור הזיא ,איה ןאכ םג הלאשה ,תננוכמ הפסא וא תסנכה היהי ןנוכמה

.קקוחמה ףוגה ךותב וא תסנכה ךותב תויהל ךירצ

 הארנ םא .הצלמהב דקמתנ ףוסה תארקלו ורבד תא רמאי דחא לכ

 הצלמה ונל היהת ,דחא ןיינע לע %08-כ ומיכסי הצובק לכבש

 תועדהש הארנ םא .בייחמ וניא רבדה .רחמ בשומל תיעמשמ-דח

 תוארל ידכ האילמל תוטישה לכ לש תורזפתהה תא איבנ ,תורזפתמ

.האלה הז םע םימדקתמ דציכ
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א ןויד תצובק

 איהש העדב ינא ,הקוחה תלבק ןפוא רבדב הלאשה יבגל :רודירא םרוי 

 תוריחב םייקנ םאש ינפמ ,םע לאשמ ידי-לע תרשואמ תויהל הכירצ

 בוברע היהת האצותה ,הקוחה תלבק ךרוצל תננוכמ הפסאל וא תסנכל

 לש לוקישהו תסנכל רוחבל המל םינוש םילוקיש ויהי ,רמולכ .םימוחת

 תננוכמ הפסא היהתש ראתל יל השק .ידיחיה לוקישה היהי אל הקוחה

 ינש ויהי זא ,רמולכ .ליבקמב ולעפי רשא ינש דצמ תסנכו דחא דצמ

 תויהל ךירצ הקוח לש רושיאה ןכל .הקוחה לע העד עיבהל וצריש םיפוג

.הקוחל רתוי קזח ירסומ ףקות ןתונ םג הזו םע לאשמב

 רושיאל העצהה תא שיגמ ימ הלאשל רמולכ ,הקוחה תנכהל עגונה לכב

 הנוממש הדעו םיקהל היהי תושעל רתויב ליעיה רבדהש יל הארנ ,יפוס

 הדעווב ויהי ,רמולכ .תסנכ ירבחמ קר אל תבכרומ לבא תסנכה ידי-לע

 םוחתמ םישנא םג ילואו הימדקא ישנא םגו הקיטילופ ישנא םג וזה

 רושיאל ךכ רחא אבותש הקוחה תעצה תא וביכריו דחי ודבעיש ,טפשמה

 רושיאל האלה הדעווה תואצות תא ריבעתו הדעווה תא התנימש תסנכה

 ךילהתל תתל תסנכל רשפאיש םייניב בלש ןימ היהי הזש ךכ .םע לאשמ

 הדעו הנשי םג םש .יפוריאה דוחיאב וישכע ומיקה וזכ הדעו .הקנפשוג

 יפוריאה דוחיאה לש הקוחה תויהל תרמייתמש המ תא הניכמש תברועמ

 תויצאירו הברה תויהל תולוכיש ךכל רע ינא .ןטס'ד רקס'ז לש ותושארב

 ןוכנ אוהש רושימב םיקסוע ונחנאש םושמ רקיעב הלאה םיאשונב

 לדומה לע םירבדמ ונחנא םא לבא ,ירמגל יטרואת ,תיחכונה הפוקתל

.םע לאשמב רושיאל אובי רבדהש דחוימב בושח יתעדל ,שורדה

?בורה תלאש םע המ :רבנע יבצ 

 ,םע לאשמל אבויש חסונב דחוימ בור ךירצש בשוח יניא :רודירא םרוי 

 חינמ ינא .אל וא הקוחה תא רשאי םעה לאשמ :איה הררבהש ינפמ

 רתוי וא תוחפש חסונ איבהל ולדתשי ,הקוחה תא רשאל וצריש ללגבש

 ,הקוח רשאי אל םג םע לאשמש תויהל לוכי .םע לאשמב חטבומ היהי

 דימ לוג-הד ידי-לע ועצוהש תוקוחה תחאב הרק הז .רידנ רבדה לבא

 הרשוא אל ןהמ תחאו ,יל רוכזש המכ דע ,היינשה םלועה תמחלמ ירחא

 הקוחב םינוקית ןכמ רחאלו ,הנושארה ותשירפל םרג הזו םע לאשמב

 האור יניאש ךכ .היינשה ותשירפל םרגש המ ,םע לאשמב ורשוא אל

 בורב הקוח םע לאשמב רושיאל ושיגי אלש חינמ ינא .דחוימ בורב ךרוצ

.אקווד 16 לש
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?תסנכה לש ליגר בורב חסונה רושיא :לטנגנל םוחנ 

.הדעו ירחא רושיא :רודירא םרוי 

 ידי-לע חסונ רושיא שי ,הניכמ הדעו שיש רמוא התא :לטנגנל םוחנ 

?ליגר בורב םהינש - ליגר בורב םע לאשמב רושיאו תסנכב ליגר בור

.קיפסמ הז יתעדל :רודירא םרוי 

?םיפתתשמה זוחאל רשק ילב ,העבצהב םיפתתשמה בור :ןוזיבג תור 

 ידוסי ךכ לכ רבדל םיאיבמ רבכ ונחנאשכ .רשק ילב :רודירא םרוי 

 סיסבה תלבקב םעה לש הרישי תוברעתה שיש ונייהד ,תיתקוח הניחבמ

 תמועל .האצותה תא עובקל טועימל תתל םילוכי אל ונחנא ,יתקוחה

 ,תסנכה תועצמאב יתקוחה סיסבב םעה לש הפיקע תוברעתה שישכ ,תאז

 ,ורבד תא רמוא םעה םא .דחוימ בור שורד היהי םימיוסמ םירקמב זא

 הרודצורפב םינוקיתל תויורשפא שי ךכ רחאו ורבד תא רמא םעה זא

.עבקיתש יפכ עבקיתש

 התא םאה ,תסנכה רושיאל עגונב .ךתוא ןיבהל שקבמ ינא :רבנע יבצ 

 הטלחה לש ךרדב וא ,קוח םירשאמש ומכ ךילהב השעיי רושיאהש הצור

?םע לאשמל אבויש חסונה הזש

 תואירק שולש רובעי הזש החנה ךותמ תאצל לוכי ינא :רודירא םרוי 

 הדעווב .הז תא דבעלו הז תא שיגהל היהי רשפאש תנמ לע תסנכב

 המ טילחהל ךרטצי ףוג והשזיא .תועד יקוליח םג תויהל םילוכי בשתש

 תדוקנמ אצוי ינא .הדעווה לש סיסבה ךמס לע ,םע לאשמל םישיגמ

 הכירצ וזה העצהה םג ,תואירק שולש רבוע תסנכב קוח לכ םאש החנה

 והשמל התוא ךופהל םוקמב ,הנורחאה האירקהו ,תואירק שולש רובעל

.ליגר בורב םע לאשמל הז תא הריבעמ ,תיתקוח הניחבמ בייחמ

 ,עבש-ראבב ונל היהש סוניכב םתלביקש תועצהה ןיב :רבנע יבצ 

 םילעמ ןאכ םג .לארשיב ףסונ םיקקוחמ תיב םיקהל העצה הנשי

 תננוכמ הצעומכ ינש תיב אוה ישילשה לדומה רשאכ ,תויורשפאה תא

 ירחאו ,םירבח 07 תב רמאנ ,תננוכמ הפסא היהתש ועבקי .תצעיימו

 יניאו( רושיאל חסונה תא הל ריבעת איה ,הדיקפת תא םייסת תסנכהש

 התוא לש ףסונה הדיקפת .)םע לאשמ םג םייקתיש תורשפאה תא ללוש

 םילבקתמש םיקוח םאה :ונייה ,תיתקוח הקידב היהי ,תננוכמ הפסא

 אלמו בושח דיקפת לעב ףוג ,ןכ םא ,ונל שי .דוסיה-יקוחל םימיאתמ

.ןכות

 תיב ,יתרמאש יפכ לבא ,ינש תיב לש ןויערב ךמות ינא :רודירא םרוי 

 םימיקמ ונחנא םא .ץעיימ דסומ אלא רחבנ דסומ היהיש רוסא ינש
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 תניחבמו םישנאה גוציי תניחבמ ידמל יביטטנזרפר בכרהב תדחוימ הדעו

 אל ונחנא ,תסנכל העצהה תא ןיכתש הדעו ,תתל םילוכי םהש המורתה

 אוה לבא םיקהל ךירצ ינש תיב .דחוימ דסומ ךכ םשל רוחבל םיכירצ

 ויהיש רבדה בוט אלש בשוח טלחהב ינא .הקוחה תלבק ןיינעל רושק אל

 ,תרמוא תאז .דחא רתכב םישמשמ םיכלמ ינש ,עודיה יוטיבה יפל ,ונל

.םיפוג ינש ורחבייו תונוש תורטמ יתשל תוריחב תוכרעמ יתש הנייהתש

.רחבנ תויהל בייח אל ינשה ףוגה :רבנע יבצ 

 ןוכנ רתוי וא רחביהל ךירצ ינש תיבש בשוח ינא :רודירא םרוי 

 םייקל ךירצ .תאזה הדעווה לש םינוירטירקה יפל אקווד ואל ,תונמתהל

 הנשמ ידיקפת הדעווה לע ליטהל ךירצ אל ,הקוח ריבעהל ךירצ ,הקוח

 היהת הזכ בכרהבש םיכסהל םילוכי ךכש ינפמ ,בכרהה תא םג וכבסיש

 .תויוכמס ידמ רתוי הל תתל ךירצ אל ,תושימג רשפאל ידכ .תושימג רתוי

 לע ןודל םיליחתמ רבכ ,ינש תיבל סיסב רותב התוא םימיקמ םא

 ביכרהל תויורשפאה תא םצמצי הז ,רמולכ .ינש תיב לש תויוכמסה

 שי ,תירשפאה תילמיטפואה הרוצב הקוח לבקל םיצור םא .הדעווה תא

 ,גצייל םילוכי םה םא חוכיו תויהל לוכיש םישנא םש ויהיש רשפאל

 דצב ,וזכ הדעווב היהיש הצור יתייה .תוכיא םיגציימ םה תוחפל לבא

 תיבב ללכב הז תא רשוק יניא ןכל .יתוכיא גוציי םג ,יטילופה גוצייה

.ינש

 ,םייק אל ןיידעש ףוגש רודירא ד"וע לש הדמעל הפתוש ינא :ןוזיבג תור 

 רושיא ךילה תרגסמב יתייעב בצמב אוה ,ותוא עיצהל םיצור ונחנאש

 םא אלא .ףקות ול ןתייש ךמסמה וא רבדה איה הקוחהש ינפמ ,הקוחה

 םידיקפתה ראש ןיבו ינש תיב ,הליגר הקיקחב ,םדוק םיקנ ונחנא ןכ

 םירושקש םירבד שרופמ ןפואב וא יעבט ןפואב ויהי ינשה תיבה לש

.יתקוחה ךילהב םג

 תשגינש הרבחב תמייקש תידמיכראה הדוקנה לש היעב וזיא הפ שי

 שי ונינפל םתרקסש תואמגודב .ינכפהמ יותיעב אל הקוח המצעל תושעל

 םיוסמ ןבומב איה תפרצ םג .לשמל הידווש ומכ ,הלאכ תואמגוד המכ

 ןונגנמ הל שי יכ ,ונתניחבמ תיתייעב המגוד איה לבא ,תטלוב המגוד

 הקוחב םינוקית םגו הקוחב םייוניש םג תושעל הל רשפאמש יתקוח

.הקוחה ךותב םצעב אוהש ןפואב

 םיקול ונלש רושיאה ינונגנמ .תורעה יתש ריעהל הצור ינא ,הז בלשב

 םיעיגמ ונחנא יכ ,בוט רתוי בצמב אוה תונידמהמ לודג קלחבש רבדב

 אוה ונלש דיחיה דקפתמה ףוגה םצעבשכ הקוח תיישע לש היעבל
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 דמעמ ונל ןיא ,תילרדפ הקולח ונל ןיא ,םיתב ינש ונל ןיא .תסנכה

 ונל שי .הנבומ ימשר ילאירוטקס גוציי ונל ןיא ,ימוקמ ןוטלשל יתקוח

 שי ןהבש תוביסנו ווק סוטטס ירדסה תרגסמב םיוסמ ילאירוטקס גוציי

 רוטקסה ,יברעה רוטקסה ובש בצמ ונל ןיא לבא ,יטילופ וטוו וטקפ-הד

 יתקוח חוכ והשזיא םהל שיש םירוטקס םה יתדה רוטקסה וא ידרחה

 ןונגנמ ובש בצמב םייוצמ ונחנא ןכל .הטישה ךותב חוכ תקולח ,הנבומ

 תיחרכהש תאזה תולעתהה תא רשפאמ אל ונלש ליגרה תוטלחהה תלבק

 ונל שיש דיחיה רבדהש ינפמ ,הליגרה הקיטילופה לעמ הקוח תושעל ידכ

 ,םיקקוחמה יתב ינש לש ףוריצ וליפא ונל ןיא .וטנ הליגר הקיטילופ איה

 לכ ונל ןיא .םיימוקמ םיפוגו םייזכרמ םיקקוחמ לש ףוריצ ונל ןיא

 הז לבא ,הקוח תושעל זאו םתוא םיקהל איה תחא ךרד .הלאה םירבדה

 םדקתהל תוסנל םיצור ונייה תאז לכב ונחנאו ןמז הברה חקייש רבד

.רהמ רתוי תצק

 קפתסהל איה תחא תורשפא .תויורשפא יתש לש הניחבמ סונמ ןיא ,ןכל

 ,תישאר :םיכרד יתשב ,תסנכה ךותב ךילהה תא רימחהל לבא ,תסנכב

 ןתינ ,ונלש הרקמב .תחא העבצהמ רתוי לש השירד ,תינשו ,סחוימ בור

 אוה הקוחה לש אשונהש תוריחב תכרעמ ןהיניבשכ ,תועבצה יתש שורדל

.הנממ קלח

 תא תבהוא יניא .הזה ןורתפה תא תבהוא יניאש תודוהל החרכומ ינא

 זכרמהש תוריחב תכרעמ להנל רשפא-יא לארשיבש ינפמ הזה ןורתפה

 אל טושפש ,תוימויק תויעבב םידורט ךכ לכ ונחנא .הקוח היהי הלש

 תסנכ ףילחנ ונחנא .הקוחה אשונ לע קר תסנכ ףילחנש תעדה לע הלעי

.םויה לש תואיצמב ונלצא דובעי אל הז .ונלש םיימויקה םיניינעה לע

 לבא ,רתוי תניינעמ ךרד איה ,תסנכב סחוימ בור לש היינשה ךרדה

 לש ההובגה המרבו תסנכב רוביצה ןומא לש הכומנה המרב ירעצל

 חרכהב אל ,תסנכב לודג יסחי בור וליפאש יל הארנ ,תסנכב תואקסע

 םירזגמה ינש לע תבשוח ינא בושו ,הלש היצמיטיגלה תא הקוחל ןתיי

 גישהל רשפא .םייתדה םגו םיברעה םג ,ונלש םייזכרמה םייתיעבה

 הלאה םירזגמה ינש לש חוכה תא לרטנמש תיסחי לודג בור תסנכב

 הלאה םירזגמה ינש יניעבש דואמ השקונ הקוח ונל היהתש בצמ רוצייו

.םיאצמנ ונחנא ובש יתקוחה בצמה תא דיבכת קר איה

 ןמ הנושו תסנכל ףסונ אוהש והשמ תושעלמ ,יתעדל ,סונמ ןיא ןכל

 היצפואה תא יניצר דואמ ןפואב ןוחבל םיחרכומש תבשוח ינא .תסנכה

 ינאש ,םע לאשמ לע תולאש המכ תולעהל הצור ינא לבא ,םע לאשמ לש
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 הרטמה אלה ,םע לאשמב םג :ןהב לפיט אל רודירא ד"ועש תששוח

 םיזוחא 84 דגנ 15 ותאצותש םע לאשמ .היצמיטיגל גישהל איה ונלש

 דצמ לבא ,ועגריי תוחורה והשכיאש תויהל לוכיו ,הקוח ונל ןתיי םנמא

 תא השוע אל וזה הקוחהש םצעב רמוא הזה ןטקה רפסמב לדבהה ,ינש

 .חכוותהל ךישמהל רשפא הכותבש ,המישי תפתושמ תיתשת לש הדובעה

.היעב וז לבא ,הבוט רתוי רבכ םיזוחא 06 לומ 04 לש האצות

 לאשמ לע םיטילחמש ינפל הילע בושחל םיחרכומש היעב דוע ונל שי

 ונל םירמואש ,םייתייעב םירוטקס םתוא ,בוש ,םירוטקס ינש ונל שי .םע

 עיבצהל אל לבא התא תויחל ולכוי םהש הקוח שיש )וישכע דע תוחפל(

 התרגסמב תויחל םינכומ ויהי םהש הקוח שי ,תרמוא תאז .הליבשב

 איצוהל םילוכי אל רקיעבו הרובע םדי תא םירהל םילוכי אל םה לבא

 ללכ ךרדב םילוכי אל םידרחה .הב הכימתב תובוחרל םהלש להקה תא

 םירבד ויהי תאזה הקוחב ,בבותסנ אלש ךיאש ינפמ הז תא תושעל

 וסנאיש וצרי םה ןכל .הכלהה תנידמ לש תויונשרפ ינימ לכב םיסגונש

 אל םא ,ךישמהל תכלוה תידוהי הנידמ לש המגמה םא ,םיברעה .םתוא

 ולבקי םה םא םג ,הקוחהמ תידוהי הנידמ לש המגמה תא םידירומ

 האור ינאש ומכ ,ייניעב ,םירחא םירבד ינימ לכו הימונוטואו ןויווש

 .תאזה הקוחה דעב עיבצהל לכוי אל אוה ,יברעה רזגמה תא םויה

 ,טעמ אל םתניחבמ הזש ,הדגנ עיבצהל אל רתויה לכל ולכוי םיברעה

.הדעב ועיבצי אל םה לבא

 שיש רדסהה תא תחקל םיצור םאש ינפמ .תדוכלמ הפ ונל שי ןכל

 ,םורווק תויהל ךירצו יניצר ךכ לכ הז הקוחש דיגהל ,תונידמהמ קלחל

 ידי-לע הקוחה תא לישכהל םילוכיש הלאל חוכ םינתונ םצעב ונחנא

 השירדה לע םירתוומ ונחנא םא ,תאז תמועל .ועיפוי אל טושפ םהש הז

 עיגהל םילוכי ונחנא זא ,הלאה םיצוליאהמ עמתשמש ומכ ,םורווקה לש

 בורה לכש לבא ,םיעיבצמה לש תיסחי לודג בורב ילוא לבקתתש הקוחל

 ןיאש תרמוא תאז ,הייסולכואהמ %15 לש תרגסמב אוה הזה לודגה

.הקוחב הייסולכואה בור לש הכימת

 הרקמ לכבש בשוח ינא יכ ,ימיטפוא תצק רויצ הפ שי :לטנגנל םוחנ 

 םא אלא ,הדמע וטקני םהילע תרבדמ תאש םירוביצה ינש ,הקוח לש

 םא לבא .ריוואה גזמ לע קר רבדתו הברה דיגת אלש הקוח וז ןכ

 םיטקונכ הלאה םירוביצה ינש תא האור ינא ,והשמ דיגתש הקוח היהת

.הדמע

 םינוב ונחנא םא .םיבולשה םילכה תייעב תררועתמ ןאכ :ןוזיבג תור 
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 שי הקוחה תלבק ךילהב םאו ,הקוחה תלבק לש ךילהה תא ןוכנ

 םג םה לבא הברה םידיספמ םהש השוחת םייזכרמה םיפתתשמה לכל

 רשפא ובש בצמ תוארל הלוכי ינא ,םויה םהל ןיאש םירבד םילבקמ

 תבשוח ינא .הז תא תושעל ךרד יהשוזיא ואצמ ,ייתובר :םהל דיגהל

.ךלהמה תויהל ךירצ הזש תבשוח ינא .הזכ רבד תושעל רשפאש

 ,יניצר ןפואב םע לאשמ לש היצפואה לע רבדל םיצור ונחנא םא ,ןכל

 בושחל ךירצש תויהל לוכיו ,ןוכנ ןפואב התוא תונבהל םיכירצ ונחנא

 הזל עיגנ םא דוחייב ,םע לאשמ תייצפוא תיינבה לע יתריצי ןפואב

 תפסוה ומכ לשממה ירדס ןיינעל הקוחה ףוגב תיתוהמ הצלמהכ םג

 ,בחרה ןבומב ילרדפ .תילארשיה תכרעמה ךותל ילרדפ טנמלא והשזיא

 שיש ומכ .םירוטקס לש הניחבמ ילרדפ אלא ,חרכהב ילאירוטירטה אל

 ןיב חוכ תקולח לש םיוסמ גוס ,הירטסואב שיש ומכו ,היגלבב תונידמ

 רשאמ יטילופ חוכ רתוי םירזגמהמ קלחל ןתונש ,םייטילופה תוחוכה

 ךלהמב תופתוש לש השוחת םג ינש דצמ לבא ,םהלש ילרוטקלאה חוכה

.הזה ךלהמה לכ לש הרטמה וז אלה רבד לש ופוסב .ללוכה

 הבשחמ רתוי הברה שידקנש דעב ינא לבא םע לאשמ דעב ינא ,ןכל

 םינוב ךיא הבשחמהשו הזה םעה לאשמ תא םינוב ונחנא ךיא הלאשל

 םיפתתשמה לכ לש ליגר בורל רבעמ הברה ךלת הזה םעה לאשמ תא

.העבצהב

 ךירצ רבד לש ופוסבש תרמוא תא .םכסל הצור ינא :לטנגנל םוחנ 

 ךירצ ךיא תודוא לע ,םירבד ינש דומלל רשפאשו םע לאשמל עיגהל

 אלבש ,ינשה רבדהו םורווק תשירד היהת אלש ,דחאה :םע לאשמ תויהל

.ליגר בור לש בצמ לע רבדל הלוכי תא ,םורווק תשירד

 תמאב ונחנאש הארנכש תרמוא ינא .הזמ רתוי תרמוא ינא :ןוזיבג תור 

 ןפואב לאשמה תא תונבל םיכירצ ונחנא .םורווק תשירד םיצור אל

 םינותנ םג אלא ,העבצהב םיפתתשמ לש תולוק בור קר אל רשפאיש

 חסנל היהי ךירצש הייסולכואב תומיוסמ תוצובק יבגל םילדבומ רתוי

 יכ הז לע בושחל ךירצ לבא ,תאז תושעל םילכ ונל ןיא עגרכ .םתוא

 םע לאשמש דואמ ןכתיי יתכרעהל .הדובעה תא השעי אל הז תרחא

 הקוח רובעתש הז ,יתניחבמ ,גיאדמ רתוי .הדובעה תא השעי אל ליגר

 ליעי ילכל הקוחה תא ךפוהש יתכימתה סיסבה ילב רובעת איהש לבא

.תילארשיה הרבחה לש תבכרומה תינידמה תואיצמב לופיטל

 הנכומ הקוחה בורש הזה רזומה בצמב םיאצמנ ונחנא :זועמ רשא 

 לבקל תוכמס ללכב שי ,הקוחה תא לביקש ףוגל םא חוכיו שי ןיידעו
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 רמוא ןישח טפושה ,יחרזמה קנב תא תרכזה םא ,דחא דצמ רשאכ הקוח

 ,הנש 04 ינפל ותוא םילאוש ויה םאש רמוא קרב טפושהו ,תוכמס ןיאש

 ,ןכלו ,ידמ רחואמ הז לבא ,תוכמס שיש רמוא היה אוהש חוטב אל אוה

 לש ומוכיסבש העדב אוה םג .תוכמס םהל שיש רמוא אוה ,ץוליא ךותמ

.םעה לא רוזחלמ סונמ ןיאש ךכ .היצמיטיגל וזיא לבקל ךירצ רבד

 תדחוימ תסנכ רוחבל תורשפאל רשא .הז תא תושעל ךיא הלאשל רשקב

 םילוקיש ויהי םילוקישהש ,רודירא ד"וע םע םיכסמ ינא ,הז ךרוצל

 תלבק רחאל תרזפתמש תסנכ םירחובש םיטילחמ ןכ םא אלא ,םיברועמ

 תננוכמ הפסא םירחוב םג לבא ,תננוכמ הפסא םירחוב םצעבו הקוחה

.םוי םויה ייחב השעתש

 ףוג לש ותריחב וא םע לאשמ וא ןה תורתונש תויורשפאה יתש

.הקוחה תלבקל דחוימ ינויצוטיטסנוק

 םושמ ,הקוחה תעצה תא הניכמ איהשכ םג תסנכה םע תויתייעב שי

 והמו הקוח וז המ םיניבמ קוידב אל תסנכה ירבחמ לודג קלח תוחפלש

 .היצמיטיגל תלבק ךרוצל ותוא וניכי םהשכ םג ,וניכי םהש ךמסמה

 ונחנאש יפכ ,םישדחה דוסיה-יקוחב וכמתש הלאכ ,םירבח הברה

 קוידב אל ןיידע ,תסנכב םינש רשע םהל ואלמ רבכש ,םהל םיארוק

.הקוח רובע םיעיבצמ םהש וניבה

 הדעו תצמאמ איה םא ןיב ,העצהה תא הניכמ תסנכה רשאכ םג זא

 הניכמ הדעווה ,תוחפל תיעוצקמ הדעוול תופידע שי ילוא ,ואל םא ןיבו

 טנמלא הזב שי .םיוסמ שבוגמ חסונב לאשמ םעל אבומ זאו הז תא

 דעב וא :תויורשפא יתש  םהל שיש םעל םירמואשכ .יטרקומד אל תצק

 הקוחה דעב אל לבא הקוח דעב אוהש והשימ השוע המ .הדגנ וא הקוחה

?תאזה

 ןבומכ הזש תוקוח רפסמ םעל איבהל איהו תיטרואת תורשפא הנשי

 השק ,הקוח וז המ םיניבמ קוידב אל תסנכה ירבח םא .דואמ יתייעב

 קרוז ינא .תונושה תוקוחה ןיב טבחתהל ליחתיו ןיביש םעהמ שורדל

 תריחבל תופידע שיש תויהל לוכי זא .םתוא שבגא רחמ ילואו תונויער

 .הדיקפת תא האלימ אלו םעפ רבכ הרחבנש ,תננוכמ הפסא ,דחוימ ףוג

 םורווקה תייעבמ ששוח יניא ,םע לאשמל םיכלוה ןכ םא ,ינש דצמ

 זוחא אוהו דחא רבדב תנייטצמ לארשי .דגנו דעב וכמתיש זוחאה וא

 ןיא .תסנכל תוליגר תוריחב לע םירבדמ ונחנאשכ תוריחבב הובג העבצה

 .הקוחה רושיא תארקל דואמ בחר הרבסה עסמ ןבומכ היהיש קפס יל

 ריבסו ,ילארשיה ןוסידמה תויהלו ףתוש תויהל הצרי דחא לכש חינמ ינא
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 אליממו ,תסנכל תוריחבה רשאמ רתוי םיהובג ויהי העבצהה יזוחאש

.םורווק עבקנש ילב הייסולכואה בורל רתוי וא תוחפ עיגנ

 ,ןוזיבג תור לש הנורחאה תניינעמה העצהב .ןיבמ קוידב יניאש ןיינע שי

 םא םג ,בגא ךרד ,הזו הטושפ העבצה ידי-לע ולרטוניש םירזגמ םנשי

 םיברעה תא לרטננ אל ,םיעיבצמ %15-ש עבקנ םא .םורווק עבקנ

.ןכש יאדו ?םידרחהו

 קר םתוא לרטנל ןתינ .םייניב תרעה יל שי וז הדוקנב :רודירא םרוי 

 ,תסנכ שיו הלשממ שי ןמז ותואבש רוכזל ךירצ .תילמרופ הניחבמ

.טועימ תוגלפממ הלוכ תבכרומ הלשממהו

 איבת העצההו העצהב םתוא ולרטני אל ,תרמוא תאז :זועמ רשא 

.ןובשחב םתוא

 םהלש הטילשה תא םג ןובשחב איבת העצהה .קוידב :רודירא םרוי 

.הלשממב

 ,םתוא לרטנת המצעלשכ העבצההש יתנווכתה .קדוצ התא :זועמ רשא 

 .%15-ל עיגהל ידכ וליפא ,רושיאה ךרוצל םהל תוקקדזה ןיאש ןוויכמ

 םזילרדפה לש ןיינעמה ןויערה יבגל רודירא ד"וע רמאי המ ,ינש דצמ

 תוחפל וא בור הל היהי אל םא לבקתת אל הקוחה ?תירטינוי הנידמב

 תאז ?םימיוסמ םירזגמ ברקב םיוסמ הבוגב טועימ הל היהי אל םא

 זא ,תאזה הקוחה תא םיצור אל םייברעה םיעיבצמהמ %04 םא ,תרמוא

 ינא ?לבקתת אל איה ,םיצור אל םידרחהמ %04 םא ?לבקתת אל איה

 תא ונל תתל אל המל ,ורמאיש םירחא םירזגמ םג תויהל םילוכיש חינמ

 הדבועל רע ינא .םיידוחי ונמצע תא םישיגרמ םג ונחנא ,הזה סוסקולה

 רותפל והשכיא הסנמ ןוזיבג 'פורפו תעגושמ הנידמ ונל שי לוכה ךסבש

.היעבה תא

 .המלשהל הרעה ריעהלו הרהבה תלאש לואשל הצור ינא :ןוזיבג תור 

 הקוחה תלבק ךילה תא ולציפש הזב לודג ןורתי שי .היעב ןאכ ונל שי

 קלחש תויהל לוכי יכ ,ןורסיח םג הזב שי לבא ,תויגוס שולשל הנוקיתו

 בלשב רתפיהל תוכירצ ,תויעבכ ןאכ םילעמ ונחנאש תויעבהמ לודג

 הדעווה לש הרקבה ןונגנמש תויהל לוכי .הניכמש הדעווה בכרהב הנכהה

 היעבה לכש הזכ היהי קיפנהל הלוכי איהש רצומהש הזכ היהי הניכמה

.היבגל תיטנוולר אל םצעב איה וישכע הב םילפטמ ונחנאש

 לגד תא אשנש ימ ,תננוכמה הפסאה אשונ יבגל :ריפש לארשי 

 הב שודל המ ןיאש הלאש וזש בשוח ינא .ונמזב דלפ ינב היה 'יטנא'ה

 רוזחל הביס ןיא ,ןכל .שיש המ הזו ולש תא השע ןמזהש ןוויכמ רתוי
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 ונמז עיגה םרט וא ונמז עיגה םא לואשלו ,הדיל עגר ותואל ,8491 תנשל

.ולש םימגפה קוידב המו

 וז ,םיימוקמ םיצחל לרטנל תלגוסמש וזכ תויהל הכירצ הדעווה  .א

 הנוממ וא תרחבנ רשא ,ירוביצ דמעמ הל שיש הדעו תויהל הכירצ

 ןבומכ לבא ןאכ תאצמנש הצובקה ןונגסב והשמ ,תסנכה ידי-לע

.הלש בכרהב התוא ביכרת תסנכהש

 לש תונורתיה .לארשיב ןוילע תיב תויהל ךירצ אל הזש בשוח ינא 

 לש םייטסילופופ םיצחל הילע םילעפומ אלש םה תננוכמ הדעו

 הזכ ירוביצ דמעמ םהל שיש םישנא הב תויהל םיכירצ ,הריחב

 לקשמה תאפמ התוחדל תסנכל השק היהי ,העצה ואיבי םה רשאכש

 םניא התוא םיאיבמש ולא ,ינש דצמ .התוא ואיבהש ולא לש

 ,רבד לש ושוריפ .םירחאו ולאכ םייטסילופופ םיצחלמ םיעפשומ

 ומכ לודג ירוביצ לקשמ הל שיש תסנכה ידי-לע תרחבנ הדעו וזש

.תודעוול

 ,םעפ ידמ רחביהל ךירצש ןוגרא לש תויעבה תחא .תויטנרהוק יבגל  .ב

 ולאכ םיצחל תחת אצמנ אוהש הז ,ןוזיבג 'פורפ העיצהש יפכ

 ,ףוסב .ןויערה לכ תא רקעל םצעב הלוכי העצהב תויטנרהוקהש

 ליעפמ הזש ןבומ( הזכ והשמ לע וא ריוואה גזמ לע ןויד הז היהי

 ,)ריווא גזמ ןונגסב אוהש והשמ איבהל אל המצע הדעווה לע ץחל

 לע ידמ הפיקת הרוצב עיפשהל תסנכל עירפמ רבדה ,ינש דצמ לבא

 לקשמה לשב תירוביצה ןיעב תאצמנ איה םג הזה ןיינעב יכ הדעווה

.הדעו התואל הנתנ איהש

 ויהי ןה ,לקשמ היהי תועצהלש ךכב איה תויטנרהוקה ,ןכ םא 

 םייטקט םידעצמו םיצחלמ תועפשומ הנייהת אלו קמוע תולעב

.םירחאו ולאכ

 הזכ גוסש בשוח ינא ?יטרקסיד וא יבמופ תויהל ךירצ ןוידה םאה 
.ירוביצ תויהל ךירצ אל םינויד לש

 אל המכסהה .קחשמה םש תא םיניבמ םלוכ .סוזנסנוקה יבגל  .ג

 תוימיטיגלה יבגל תונעט וצוצי דימש ןוויכמ %05 לש תויהל הלוכי

 הובג היהי זוחאה םא ,ינש דצמ .תוטלחהה תלבק לש תירוביצה

.הלשכמ וז םג ,ידמ

 הזש יל הארנ .תסנכה ינפל תאבומ תויהל הכירצ העצהה יתעדל  .ד

 ןכמ רחאלו ,%06-ב רובעתו תסנכה ינפל תאבומ היהת איהש ןוכנ
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 לאשמ ךירצש הביסה .%06 לש בורב רובעתו םע לאשמל אבות

 .הקוחה תא רשאל תסנכה לע ץחול םצעב םע לאשמש איה םע

 ירלופופ אל דואמ ךילהת היהי הז ,ןיינעה דגנ עיבצת תסנכהש חיננ

 אלו תרחא וא וזכ העצה רשאל תסנכה לע ץחל רצוי םעהש ןוויכמ

 רטסביליפ אשונל תושעלמ ,בשוח ינא ענמי הז .וזיא עגרכ הנשמ

 וז .םהילא סחייתהל םיצורש םיכיראת ועבקיי םא דחוימב ,ךורא

 רוביצהש ןוויכמ ןוכנ יל הארנ תסנכהמ %06 ןכלו תידדה העפשה

 לא הכילהב םג ,בוש .ידמ הובג אל הז .ימיטיגלכ הז תא לבקי

 רורב .ונלש ומכ הרבחב דחוימב ,םיעיבצמהמ %06 םיכירצ ,רוביצה

 ונחנא ןכ םא אלא ,ואובי אלש םילודג םירוביצ ויהיש ןיטולחל

 לש תוסייגתה יהשוזיא לש ,תוריחבב וניאר רבכש ךילהת ןאכ הארנ

 םיינשהמ רחא וא הזכ רוביצ תויהל לוכי הז דיתעבו םיוסמ רוביצ

.ךילהתה תא לישכהל הרטמל ול םש םצעבש ןאכ ורכזוהש

 ,ןושארה בלשל הרזח רוזחל היהי ךירצ ,ךלהמה הזש רבתסי ןכא םא

 םעה לאשמ ומכ תצק תויהל ךירצ הז .תושימגה אשונ סנכנ ןאכ לבא

 אובנ ,םעפה חילצה אל .יפוריאה דוחיאל קרמנד לש תופרטצהה לע

 םירזוחש בצמ תויהל לוכי ךילהתה ךותבש ךכב איה תושימגה .רחמ

 ,רבדה חלצ אלש הדימב .ומיאתי םהש ידכ םייונישה תא םישועו הרזח

.ונרמג הזבו התיבה םיכלוה ,םירזפתמ

 םע דחי ףוגמ האב איה תוימיטיגלה רשאכ .בוש ריכזמ ינא ,ןכל

 ילוא איה תסנכהש ןוויכמ תסנכה תויהל לוכי וניא ףוגה ,תויטנרהוקה

 ידי-לע הנוממה הדעו תויהל הכירצ וז ןכלו ,תיטנרהוק אל לבא תימיטיגל

.םע לאשמב ןהו תסנכב ןה %06 ידי-לע אטבתי סוזנסנוק .תסנכה

 ,םע לאשמל התייה תוסחייתהה לכ וישכע דעש רחאמ :לטנגנל םוחנ 

 םאה לאש רבנע ד"וע .וירבד תליחתב רמא רבנע ד"ועש המל רזוח ינא

 .תואירק שולשב ,םעה לאשמ ינפל ,תסנכב רובעיש חסונ םיצור אל

 םג ,ךילהתה הזש םיבשוח םתא םאה .תאזה הדוקנה תא דדחל ינוצרב

?תסנכב ןודיהל ןכ ינפל ךירצ רבדה םאה ,םע לאשמ היהי םא

 םאה איה הלאשה ,הקוח ריבעהל תסנכב םיחכונהמ ליגר בור שורד םא

 ועיגי םאה .הקוח לש חסונ איבהל תוכז שי תסנכ ירבח 54 וא 04 לכל

 העיגמש תחא הקוח קר תויהל הלוכי אמש וא ,םע לאשמל תוקוח יתש

 בורמ רתוי לודג בור והשזיא תסנכב שקבנ ךכ םשל לבא ,םע לאשמל

.הזה רבדל םג סחייתהל יאדכ .םיחכונה לש ליגר
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 שארמ חקול הנכהה ךילה .דוכלמב םיאצמנ ונחנא :רפלב הלא 

 לש תימינפה הינבהה .המכסהב הקוח ןאכ םישוע ונחנאש המויסקאכ

 ךותמ םגו ,םיאשונה תניחבמ םג ,תילנוסרפה הניחבהמ םג( הז ךילה

 םעפ ףא תרחא - תירטינוי הנידמב םזילרדפל ןויסינ ןאכ היהיש החנהה

 ךילהב רושיאה ךילה לש תולת תבייחמ קר אל ,)רבד םושל עיגנ אל

 רושיאה ךילה ,רמולכ .הז ילב רושיא ךילה ללכב ןיאש אלא ,הנכהה

 ךילה .בוט םתא רדתסה אל הנכהה ךילה ילואש םירבד המכ ןקתל לוכי

.שלח יכה דעצה אוה ונלש היצלטסנוקבו ונלש תואיצמב רושיאה

 ,דואמ השלח היטרקומדה ובש ילילש רוגס לגעמב םיאצמנ ונחנא

 תכנחמ הנידמ ךותמ תונבהל ךירצ הקוחה תאו ,תיטנרהוק אל תסנכה

 הנבת איה ךיא לבא ,תועפות תונבהל הכירצ איה .תכנחמ הקוח וא

?ןתוא רשאי ימ רורב אלו תמייק אל דוע איהשכ תועפות

 קר תכלל רשפא-יא ,יתעדל .רושיאה ךילה יבגל הלימ רמול ינוצרב

 .תנתונה איה ,היתוערגמ לכ לעש ןוויכמ תסנכה לע רתוולו םע לאשמל

 ונא ,הילע םירתוומ ונחנא םא ,לפשב תאצמנ תסנכהש ןוויכמ אקוד

 לש ןויערה .תילמרופ הניחבמ קר אל היטרקומדל ער השעמ םישוע

 ונתוא תונבהל - תנקותמ הנידמ לא ונתוא איבהל ירה אוה הקוח

 ,תיטקדיד הניחבמ רותיו אוה תסנכה לע רותיווה .תנקותמ הנידמ ךותב

 תסנכה לע רתוול רשפא-יא .לוספ רותיו אוה ןכלו ,תיכוניח הניחבמ

 התייה וליא םג הילע ךמתסהל רשפא-יא .הילע ךמתסהל רשפא-יאו

 הדיחיה הקיטילופה איהש דחוימב ,המויק םצעמ ,תסנכ יכ ,תיטנרהוק

.העוסשו תינגלפ ,תיטילופ דואמ העפות הנה ,תאצמנש

 ליבגמכ ,םידקמכ תסנכה תא ןובשחב תחקל ךירצ רושיאה ךילה ,ןכל

.םעה לאשמ תא ,תילמרופ הרוצב ,ררשאמכ וא

?םעה לאשמ ירחא :לטנגנל םוחנ 

 ףוסב וא ,םעה לאשמל הנכהכ ,םעה לאשמ ינפל וא :רפלב הלא 

 דיקפת ,תרמוא תאז - ררשאמ ונלש אישנהש ומכ .םעה לאשמ רורשאכ

.תסנכל ןתינש יתואישנ ןונגסב

 לאשממ תששוח ינא לבא ,רחא ףוג ונל ןיא .שאיימ לגעמב םיאצמנ ונא

 ינש דצמ .חילצהל ידכ הקזח דואמ היטרקומדל קוקז םע לאשמ .םע

 רבגתהל ידכ רשאכ ,השלח היטרקומדהשכ םייק םע לאשמל יותיפה

.םעה לאשמ לא רשי תיתוגיצנה היטרקומדה לעמ םיגלדמ הילע

 םושמו היטרקומדה לש התשלוח ללגב ,תישאר ,םעה לאשממ תדחופ ינא

 םושמ ,תינש .רתוי דוע היטרקומדה תא שילחמ ללכ ךרדב םע לאשמש



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

09
הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה

 לש אשונה היהי המ הנשמ אל ,םויה ונלש היצלטסנוקבו תואיצמבש

 עיצהש ימל םאתהב אלא רבודמה אשונה רובע ועיבצי אל ,םע לאשמ

 ינאש ףא לע ,תיתד השיאכ .הזל דגנתמ ימו הזל םיכסמ ימ ,הז תא

 לבקל יל יאדכ ןכלו םירבד ןומה חיוורא םג ינא ,םירבד ןומה דיספא

 ,ןברוחה ינפל םילשורי ימכח ומכ ,ונלש תואיצמבש איה היעבה .הז תא

 הזו תרחא עיבצמ ימו ךכ עיבצמ ימ לאמשמו ןימימ םילכתסמ ונחנא

 עיבצנ ונחנא .הקוחה לע וא םיחטשה לע אוה םעה לאשמ םא הנשמ אל

.םירחא םירבד ויהי דוקה ירוחאמו ,דוק היהי הז לבא הקוחל

 ,םע לאשמ םייקל עיצמ והשימ םא .רמנ לע הביכר ומכ אוה םע לאשמ

.הזה רמנה תא ןסרל לכוי אוה ךיא לוכ םדוק ריבסהל ךירצ אוה

 תסנכל ףסונ תיב ףותיש לש תורשפא האור תא הדימ וזיאב :רבנע יבצ 

?הזה רשקהב

 .תויצפואה תחא וזש תויהל לוכי טלחהב :רפלב הלא 

 השלוחה תאו ,םע לאשמ לש תויתייעבה תא ןיבמ ינא :לטנגנל םוחנ 

 דעב אוה םא דיגיש ןורחאה ףוגה תויהל ךירצ ךתעדל ימ .תסנכה לש

?הקוחה דעב אל וא הקוחה

 לוכיש תבשוח ינניא .ןוכנ ימצע תא יתרבסה אל ילוא :רפלב הלא 

 ,םעה לאשמ תא ררשאת תסנכהש תרמוא ינא םא .דחא ףוג ןאכ תויהל

.תסנכ שיו םע לאשמ שי זא .דחא ףוג אל רבכ הז

?םע לאשמ תויהל ךירצ ןכש תבשוח תא :לטנגנל םוחנ 

 םיכירצ ונחנא .תורחא תויצפוא הברה ןיאש תבשוח ינא :רפלב הלא 

 ,הקוח לע קר דובענש םוקמב ,םע לאשמ לע םירבדמ ונחנאשכש ןיבהל

 ךיא .ונתוא שילחי אלש םע לאשמ םישוע ךיא לע דובעל םיכירצ ונחנא

 ןיכהל ךירצ .רחא והשמ לע אלו הקוחה לע היהיש םע לאשמ םישוע

.הרפוא המצעלשכ וזו - םעה לאשמ תא

 םע לאשמ שיש ךל יראת .תרמוא תאש הממ ששוח ינא :לטנגנל םוחנ 

 תעצהש רחאמ .תסנכב רושיאל עיגמ רבדה ןכמ רחאלו הקוח הרשואו

 היצפואה תא לולשל שקבא ,תסנכב רושיאה ירחא וא ינפל םע לאשמ

 יל תיארנ ,לאשמה ירחא היהי רושיאהש וזה תואיצמה יכ הנושארה

 ךופהל ידכ יטילופה םחוכ תא ולצני םייתדה .תוניחב יתשמ דואמ השק

.םעהמ %06 תכימתב לבקתהש םע לאשמ לש האצות

.הז תא קחמת זא :רפלב הלא 

 אקווד ונחנא .תדחושמ יתדה רוביצה לע ךלש העדה :ריפש לארשי 

.יטילופה םחוכ תא ולצני אל םהש םיבשוח
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 רוביצה .דחושמ יניא םהיבגלו תסנכ ירבח לע רבדמ ינא :לטנגנל םוחנ 

 דגנ עיבצי ,המגודל ,ביצקת תייעב ללגב לבא ,הקוחה דעב עיבצי

.הקוחה

 תחא הרעה .תורעה המכ ריעהל תשקבמ ינא :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 אל איה המ םושמו תילאיווירט דואמ יל תיארנש םע לאשמ יבגל

 בורה לש טביהה .תויעבל דעומ םע לאשמ .היוארה תודחב התלעוה

 וררועי הקוחה לש םיילכלכה םיטביהה םג .תויעב ררועי ,הנידמב ידוהיה

 ?תאזה הקוחב ונגועי םייתרבחו םיילכלכ םיאשונ וליא רמולכ - תויעב

 ,הזה גוסהמ תועונת וא תיטרקומדה תשקה תעונת תררועתמ םויה

 אל הרוצב ןיינק תויוכז ונגעיש ,םימסוח םישוג םג תווהל תולוכיש

.תויהל םילוכיש םירחאה םיילאיצוסה םיאשונל תילנויצרופורפ

 תויהל תולוכיש תויביטיזופ תויוכז לש הלאש ןאכ שיש תבשוח ינא

 תויהל הלוכי .ןהינפמ ענמיהל הכירצ הנידמהש תויוכז קר אלו תונגרואמ

 רושיאה ךרדל קר אלו הקוחה לש ןכותל הרושקה הלודג הלאש ןאכ

.ותוא רוכזל ךירצש רבד הזש תבשוח ינא .הלש

 דואמ תולאשל דעוימ םע לאשמ .םע לאשמ לש הלאשל בוש תרזוח ינא

 איהש ,הזה טביהב ךומסל ןתינ אל תרושקתה לע םג .תובכרומ אל

 הערכה תמאב ןכלו רוביצה לא בכרומ רסמ ותוא תא ריבעהל ליכשת

 .הב ךמת אל ימ ןייפאל דואמ השק היהיש הערכה איה ,אלו ןכ לש

 קפס תררועמש הרוצב רחבנ תמאבש רבד תויהל תכפוה הקוחה םא

 רוטקס קר אל זא ,%06 וא %05 חיננ ,רמולכ ,ולש תוימיטיגלה רבדב

 םינש רשע ינפל ונירוה וא ונחנאש רמול םילוכי םיברעה וא םידרחה

 היפלכ םיביוחמ ונמצע תא םיאור ונניא ונחנא ךכיפלו ,הקוחב וכמת אל

 רדעהל תוביסנ ינימ לכב ליבוהל לוכי שוריפב הזה רבדה אלא ,םויה

.יתייעב ןיינעב רבודמש תבשוח ינא ןכל .םיפוג לש היצמיטיגל

 םאש תויהל לוכי .תרחבנ הדעו לש תורשפא יהשוזיא תולעהל הצור ינא

 ,םישנא לש תומש רוחבל שי ,תוריחב םייקל שי ,םע לאשמ ךכ לכ םיצור

 .תרחא וא וזכ הקוחב רוחבל םישנא לע תופכל ןיא ןכמ רחאל לבא

.הקוח רושיא לש טביהב יואר רבד הז םע לאשמש תבשוח יניא

 תא גיצהל הכירצש תננוכמ הדעו יהשוזיא לע םירבדמ ונחנא םא

 תויהל םיכירצש תוחוכה יסחי תא קוידב ןייפאל השק ,הקוחה תונורקע

 תיתדה תודגנתההמ קלח .דחא רבד רוכזל ךירצ לבא ,הדעו התואב

 .םייכרע םינועיטמ קרו ךא עבונ ונניא הקוח ןוניכ יפלכ תידרחהו

 קלחש רוכזל ךירצ לבא ,תדמוע הניעב הזה ןועיטה לש תוימיטיגלה
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 ,ןוילעה טפשמה-תיב איה ,הקוח ןוניכל םידרחו םייתד לש תודגנתההמ

 .ילרוטקלאה וחוכ יפכמ לודג יטילופ חוכמ הנהנש ףוגב רבודמש ינפמ

 הנניאש הרוצב התוא ביכרהל םוקמ שי ,הדעו יהשוזיא לע םיבשוח םא

 םיטועימל הקינעמ וליפא אלא ,תסנכב תוחוכה תא חרכהב תפקשמ

 תא ריבגהל לוכי הזה רבדה .םחוכ יפכמ בר חוכ םינוש םיגוסמ

.יפוסה רצותה לש תוימיטיגלה

 ,בוש לבא ,הקוח ןיכתש הדעו רוחבל ךירצש תרמוא תא :לטנגנל םוחנ 

 דחא טפשמב תרמא ,רושיאה יבגל .ןאכ ונלש בשומה לש אשונה אל הז

.םע לאשמ אל תרמא .ןיבהל הצור ינאו

.םע לאשמ אל :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 תויהל הכירצש תרמוא תא .רושיאב קר םיקסוע ונחנא :לטנגנל םוחנ 

 הקוח היהת םא עובקל ךירצש הז אוה .רחבייש שדח ףוג ,תננוכמ הפסא

 002 ,001 ,05 לש ףוג תויהל ךירצ הז .הקוחה לש תואסרגה ןהמו ,אל וא

 ליבקמב םינחבמו םימיוסמ םיללכ םע תוריחב לש גוסב םירחבנש ,שיא

.תסנכל

 יהשוזיא רוציל תמאב םיצור ונחנא םא :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 תריחב תועצמאב עצבתי רבדה ,הקוחה ןוניכ ךילהב תירוביצ תופתוש

 תבשוח ינא .הקוחה לע םע לאשמ לש הערכה תועצמאב אלו םיגיצנ

 הזה ךילהתה ,תועצהה תנכה ךילהתב םירבדמ ונחנאשכש תויהל לוכיש

.תסנכב םייקהמ רחא ילאירוטקס ףותיש םע תויהל ךירצ תמאב

 ףוג תויהל ךירצ ףוגה ,ךתעדל .דחוימ ףוג תויהל ךירצ הז :לטנגנל םוחנ 

 םירבחה 021 םע ןהכל ךישמת תסנכה ?תסנכל ליבקמב היהיש דחוימ

 021 לש ףוג םג היהי ליבקמבו ,םיפטושה םיניינעב קסעתהלו הלש

?דחוימ ןפואב רחבנש

 םג תויהל םילוכי הלא .021 תויהל בייח אל :רלושטלא-ץרווש הליהת 

.הפיפח היהתש יל עירפמ אל .תסנכ ירבח םקלחש םישנא

?ינש תיב הז :רפלב הלא 

 לע תרבדמ ינא .רחא רבד הז ינש תיב .אל :רלושטלא-ץרווש הליהת 

.םירבח 021 ליכהל הכירצ אל הדעווה .תננוכמ הדעו ומשש ,קוה-דא ףוג

 .הקוחה תא רשאתש וז איה תסנכהש תורשפאה יבגל הנורחא הרעה

 ,תיטפשמה הינומרהלו ונלש תיטפשמה הטישל םיאתמ אל יל הארנ

.הקוחה תא רשאל לכות ליגר בורב תסנכהש

 ותארקל ךילהתהמ קלחו יכוניח ילכ אוה םעה לאשמ :ריפש לארשי 

 יבגל  םיפתתשמה לש עדיהו תונבותה תא רפשתש  הנכה תויהל ךירצ
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 יכוניח ךילהת תויהל ךירצ הז ,רמולכ .ותוא קזחתו ,יטרקומדה ךילהה

 םצעב אוהו יביטקא-ורפ רבד אוה םעה לאשמש רמוא יתייה ,ןכל .ךורא

 .תיטרקומד תוליעפל ילארשיה רוביצה ךוניחל ינאיורט סוס

 רשאכ ,םוקמ לכמ .אליממ ןאכ הב לפטנש ידכמ הקומע וז הלאש

 לולשל יאדכ אל .ןוכיס ךכב שי םצעב ,םעה לאשמ תא םיללוש

 רוציתש תורשפא ,םייטרקומד םיכילהל ימצע ךוניחל תורשפאה תא

 שיגרמ ונממ קלחש ,רוביצה ןיבל תיטילופה תכרעמה ןיב ןוזיא והשזיא

 ןוידל יואר הזש בשוח ינא ,ןכל .ותוא תגציימ הניא תיטילופה תכרעמהש

.ומצע ינפב

 ףוגה לש ולדוג היהי המ .םירבד המכ יל םיריהנ אל ןיידע :רבנע יבצ 

 ,ליגר הקיקח ךילהב םאה ,תועבצה המכב ,רשואי ןיינעה ךיא ,ןיכמה

 םאה ?תסנכל ליבקמב רחביי ףוגה םאה ?תסנכה לש הדיקפת היהי המו

 ןיעמ היהיש ףוג לש תורשפא שי ילוא ?תסנכל דיקפת היהי ןמז ותואב

 בצמה תא האור תא ךיא .רושיאל וילא תסנכהמ רובעי קוחהשו ינש תיב

?הזה

 דחא אוה תושעל יוארה רבדהש תבשוח ינא :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 םינושה םירוטקסה לע תלבוקמ היהתש תרדסמ הדעו רוציל וא :םיינשמ

 שולשב ךכ רחא עצבתתש היצמיטיגל התואל סיסב רוציתש ידכ ,תסנכב

 אלו - קוה-דא ,ףוג רוציל איה תרחאה תורשפאה .תוסחוימ תואירק

 רחבייש ףוג - ולש תורתיה תויוכמסה תלאשל םיסנכנ ונחנאש ינש תיב

 הז היהי אוהו ,תודחוימ תוריחבב וליפאש תויהל לוכי ,תאזה הרטמל

.רבד לש ופוסב עובקל ךרטציש

?הקוחה תנכה ךילהב דיקפת םוש היהי אל תסנכל זא :רבנע יבצ 

 ירבחמ קלחש הז םע היעב ןיאש יתרמא .אל :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 המצע תסנכהש תבשוח יניא לבא םינהכמ תסנכ ירבח ויהי הזה ףוגה

.הקוחה תא ןיכת

?הזה ףוגה תא רחבי ימ :רפלב הלא 

 תילנוסרפ רוחבלו םע לאשמ םייקל ךירצ :רלושטלא-ץרווש הליהת 

.ףוגב םירבחה תא

 ,רלושטלא-ץרווש 'בג לש השיגה תא ןוכנ ןיבמ ינא םא :לטנגנל םוחנ 

 רבד אל הז ,אל וא ןכב תויהל הלוכי הניא תחא הקוחש תרמוא איה

 הצור איה ןכלו הזה ןיינעה ךרוצל ףוג היהיש הצור איה .ההז אוהש

 הפסא ונל שיש ארקנש המ הז .תיגוציי היטרקומד לש ךרדב תאז תושעל

.תסנכ דצב תננוכמ
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 תימיספ רתוי החנה איה ילש החנהה :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 יפלכ תימיטפוא החנה רשאמ תרושקתהו ךוניחה לש תלוכיה יבגל

.היטרקומדה

 ךרוע ימ ,םע לאשמב המישר םירחוב םא איה הלאשה :רפלב הלא 

.הז תא

.הילע בושחל ךירצש היעב וז :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 םיצורש םעל םירמוא לבא חסונ ןיאש תויהל לוכי :לטנגנל םוחנ 

 תויהל ,דמעומ תויהל הצורש ימ לכו ,חסונ םוש ןיאו הקוח תושעל

 ,םינבר ,תסנכ ירבחב רבודמ רשאכ ,ותודמעומ גיציש ,תננוכמה הפסאב

 ועיצי ,ורחביי םה .ןושאר בלש הז .הצורש ימו ךוניח ישנא ,םירוספורפ

.הדעב ועיבציו הקוח

 היהי המכסה אלל הקוחמ ונרכשש בשוח ינא :ץיבומרבא רימע 

 היצמיטיגל רסוחו ,תודסומל היצמיטיגל רסוח היהת האצותה .ונדספהב

 ינויח ביכרמ האור ינא ,ןכל .הקוחהמ קלח ויהיש םייתקוחה םירדסהל

 ירבח 08 ,תסנכה ירבחמ %07 ומכ והשמ ,הקוחה רושיאב לודג בורב

 היהי םש םגש הלודג תובישח האורו תננוכמ הצעומ דעב ינא .תסנכ

-כ לש בורב הקוחה תא לבקל וכרטצי תננוכמה הצעומב .לודג בור

  תעצה תא רשאל תסנכל רובעת הקוחה ךכ רחאו תואירק שולשב %07

.%07-כ לש לודג בורב ןאכ םגו ,תחא האירקב תננוכמה הצעומה

 ,הזה טסקטנוקב םג ,םע לאשמש ,רלושטלא-ץרווש 'בג םע םיכסמ ינא

 הז םאו ,55 לומ 54 וא 15 לש בור לע הרביד ןוזיבג 'פורפ .יתייעב אוה

 03 היהי הז םאו ?הקוחה דגנ םעהמ %04-ש ,רמולכ ?06 לומ 04 היהי
 זא ?הקוחה דגנ םה םילחנתמהו םייתדהו םיברעהש רמוא הז ?07 לומ

?תאזה הקוחהמ האצותכ םילבקמ ונחנא המ ?קזוחה הפ הפיא
 הצעומ התואו תסנכה ,יתרמאש יפכ .םע לאשמל דגנתמ ינא ןכל

 תא רשאל םיכירצש םיפוגה םה ,תדחוימ הדעו וליפא ילואו ,תננוכמ

 תויתד תוגלפמ לשמל ,תוגלפמ ןתואל רשפאיש המ ,לודג בורב הקוחה

 .הדגנ תאצל אל לבא הקוחה דעב עיבצהל אל ילוא ,תויברע תוגלפמו

 ןימ הזיא ,םעה לאשמ ינפל היהי המ ימצע תא לאוש ינא ,םע לאשמב

 הלומעתו הזכ ןייפמק .םעה לאשמל הוולתת הלומעת ןימ וזיאו ןייפמק

 תקמעהלו דודיחל ,היצמיטיגלה רסוחל תוביסה תא רוציל םילוכי וזכ

.הקוחל תודגנתההו היצמיטיגלה רסוח

 לאשמל סינכהל הצור יתייה לבא ,םע לאשמ דעב ינא :יאביברב םייח 

 .51 ינב ןוכית ידימלת לשמל ,הריחב תוכז םהל ןיאש הלא תא םג םעה



59
ןושאר בשומ

 הדבוע .םהלש בצמל םייתדוקנ תונורתפ תתל האב אל הקוחה ,רמולכ

 ורחבש םיבשותהו הקוח םהל שי הנש םייתאמ רבכ תירבה-תוצראבש

 לבא ,יוניש והשזיא שיו םויה םיבשות םתוא אל םה ,זא הקוחה תא

.תירבה-תוצראל המיאתמ הקוחה תאז לכב

 אלו םינש הברהל הנעמ ןתית רבד לש ופוסבש וזכ הקוח ןיכהל ךירצ

 םג ,'הנעמ ןתית' רמוא ינאשכ .םויה תומייקש תויתדוקנה תויעבל קר

 לע רבדמ ינאו עירכמ דואמ בור םע לאשמב עובקל ךירצ הזה בצמב

.הייסולכואהמ %57 לש לדוג רדסב והשמ

 :הייסולכואה לש תויעבה תיברמ לע הנוע הקוחהש רמול לכונ תמאב זא

 דועו ןאכ הרכזוהש תיטרקומדה תשקה ,תונוכש ישנא ,םיברע ,םייתד

.םירחא

 ימ ,ןכל .דואמ בושח ,וילע םירבדמ ןיאש הקוחה תנכה לש ךילהתה

 בייח אוהש עדייש םושמ ,תוריהזב בושחל ךרטצי הקוחה תא ןיכיש

 ןתייו לשכיהל הצרי אל ירה אוה .הייסולכואהמ %57 לש המכסה לבקל

.תויעב לש בחר ןווגמ לע ותעד תא

 ינשמ ןוכיס שי הקוחל םיכסי םעהמ %57-ש השירדב :לטנגנל םוחנ 

 לישכהל םילוכי הייסולכואהמ %62 .ילאטוט טקש אוה ןושארה .םיטביה

 תילארשיה תואיצמבו( םייניינע אל םילוקיש ינימ לכמ םג ךילהתה תא

 לבא הז תא הז םיאנושש םירוביצ ןיב וליפאו ,תויהל הלוכי הריבח לכ

 האצותכש ,אוה ינשה טביהה .)ךילהתה תא לישכהל םנוצרב םידחואמ

 הב ןיאו קמוע הב ןיאש תימימש הקוח ןיכי ןיכמה ףוגה ,הז ששחמ

 לבא ללמ הברה םע הקוח ונרשיא זאו ,%57-ב תוכזל ידכ תאזו ,תומרונ

.תוהמ ילב

 .םעה ידי-לע רחבנש יטילופה ףוגה תא שי ,ךכ הז םא :יאביברב םייח 

 ונתוא גציימש ימ דימת אלו שולש-םייתנש לכ הנתשמ יטילופה ףוגה

 ינאשכ .תורחאו הלאכ תואסרג ינימ לכ שיו רחמ ונתוא גציימ ,םויה

 ישנא ןבומכ שי .עבוק ינאש טלחומ רפסמ הזיא אל הז ,%57 רמוא

 ריבעהל יוכיסה המ רמול םילוכיש ,הקיטסיטטסב וא תורבתסהב עדמ

 חווטל הייסולכואה לש תויעבה תיברמ לע הנעתש תרדוסמ הרוצב הקוח

 קוידב וזו ,רצקה חווטל הז ונל ןתית הקיטילופהש המ התמועל .ךורא

.הילע בושחל ךירצש הדוקנה

 םע הרוק המ ,איהו ןאכ התלעש הלאשל ביגהל ינוצרב :ןוזיבג תור 

 םיעדוי אל ונחנאש תינוציח הדעו יהשוזיא לש הנומת ונל שי .תסנכה

 תורשפא .טסקט עיגמ תסנכה לא .טסקט הניכמ איהו ,איה ימ קוידב
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 הדעווהש איה היינש תורשפא ,דחא טסקט עיגי תסנכה לאש איה תחא

 בוט ןויער אל הז יתעדל .תוביטנרטלא וא םיטסקט רפסמ תסנכל איבת

 לוקשל ךירצ לבא .דחא טסקט ןיכהל הכירצ הדעווהש תבשוח ינא -

.םירקמה ינש תא

 לאשמל יכ .תוביטנרטלא ןיב רוחבל תסנכל תתל ךירצש תבשוח ינא

 אלו טסקט עיגהל ךירצ ,תסנכה ירחאש הערכהה ךילהל וא םע

 ללגב .עירכהל הכירצ ,ןכ םא ,תסנכה .תוביטנרטלא עיגהל תולוכי

 םיאקיטילופהו םיליגרה םיאקיטילופה לש םירחאה םיסרטניאה תייעב

 לע ץוליא היהיש דיפקהל ךירצ ,)הקוחה תא םיניכמש הלא( םיננוכמה

 תסנכב רושיאה ךילהש ,תרמוא תאז .שדחמ לוכה חותפל אל תסנכה

 רמול ,יטפשמ ןפואב םג לבא ירוביצ ןפואב םג ,הנממ ענמיש הזכ היהי

".רחא והשמ השענ ונחנא וישכעו הפי הדובע ושע םה"

 דחוימ בור תשירד קר וניא תעדה לע לבקתמה ןורתפהש תבשוח ינא

 אוהש וא יכ ,הדעווה לש העצהה לע סנכתי אוהש הווקתה ךותמ תסנכב

 העצהה תבוטל היצמוזרפ ןאכ תתל ךירצ .סנכתי אל אוהש וא סנכתי

 תיתועמשמ דואמ תוסנכתה לש השירד ידי-לע הניכמה הדעווה לש

 הדעווה לש העצהה תא תונשל הצור תסנכה םא .העצהה לש יונישל

 תאז .תסנכ ירבח 08 לש בור הזה יונישל סייגל תבייח איה ,הניכמה

 דואמ המכסה תמאב שי םא תלוז ,הזב לפטל תסנכל רוסא ,תרמוא

.יתייעב אוה הניכמה הדעווה לש הידיל תחתמ אציש המש הבחר

 אלו הניכמה הדעוול תוריחב לש ךילה שי םא - םעה לאשמ יבגל

 הארנ ,תררשאמ הדעו רוחבל ןכ ירחאו הניכמ הדעו רוחבל זא ,יונימ

 הדעוול אלא םע לאשמל תונפל םיצור אל ןכא םא .ףרוטמ יד ךילה יל

 םיכירצ אל יתעדל זא ,הקוחה רושיא תרטמל הב רחוב םעהש תרשאמ

 תאז לכב אוה ךילהתהש רחאמ ,ינש דצמ .תסנכ ירבח הב תויהל

 לש ךילהתל הפופכ היהת אל הניכמה הדעווהש ךירצ ,דחא ךילהת

 ינזבזב יל הארנ ,רצק ןמזב םיימעפ ורחבייש םיפוג ינש יכ ,הריחב

.ינויגה אל דואמו

 הקוחה ךילהב הנקת יהשוזיא ףיסוהל תיקוח ךרד שי םאה :רפלב הלא 

?התוא חותפל היהי רוסא תסנכלש

.יתייעב הז :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 תא עבקיש דוסי-קוח היהי ירה .הלחתהב הז לע ונרביד :רבנע יבצ 

 םיכילה םתוא לכ ועבקיי הזה דוסיה-קוחבו הקוחה תלבק ךילהת

.םילבגומ אל ונחנא ןכל .הקוח תלבקל םייוארה םיכילהכ וארייש
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.םתוא רשאל ןבומכ ךרטצת תסנכה :רפלב הלא 

 הגיצה ןוזיבג 'פורפ .יאביברב רמ תא לואשל הצור יתייה :רבנע יבצ 

 ,רמולכ .תורחא תונידמב השענ רבדהש יפכ ,םע לאשמל התעצה תא

 ,תיביטרדפ המרו תיתנידמ המר :תומר יתשב השענש רושיאה םוקמב

 אלא ,%04 וא %06-ל אל םעה לאשמב עיגהל שקבל שיש תרמוא ןוזיבג

 ינא .בורב לאשמה הכזי ,םידרחה וא םיברעה ומכ תוצובקבש תוצרל

 אלא המצע ינפב תיתייעב איהש ,תינכטה הניחבה לע אל עגרכ רבדמ

.ןויערה םצע לע

 רשאכ הרוק המ איה היעבה לבא ,רבדב ןויגיה שי :יאביברב םייח 

 זא .אל תורמוא ,םידרח וא םיברע ןניאש ,חותיפה תורייע לש תוצובק

?הקוח היהת אל ,םיכסי אל דחא ףוג םא ?הקוח היהת אל

.הקוח היהת אל :רבנע יבצ 

 קיפסמו ,עירכמ בור ארקנש המ םינתונ םיפוגה בור :יאביברב םייח 

 ןויערה .לטובמ לוכה זאו ,הקוחה תא הצור אל אוהש רמוא דחא ףוגש

 לש עירכמ בור יתרמא ינאשכש רמוא ינא ןכלו ןיוצמ ןויער אוה ךלש

 הז .המודכו םילחנתמ ,םיברע ,םייתד םה %03-ש קפס םוש יל ןיא ,%07

 היהי אל .הקוחל תילאטוט דגנתיש ףוג היהי אלש קפס יל ןיאש רמוא

 'פורפש המ לע הנוע קוידב התא ,עירכמ בור חקול התאשכ .הזכ רבד

 .םירבדה תא השענו םירוטקס חקינ ואוב תרמוא איה .תרמוא ןוזיבג

 יל ןיא עירכמה בורב זא .דואמ לודג אוה דגנתי דחא רוטקסש יוכיסה

 דגנתי דחא רוטקס ילואש בצמל עיגנ זאו ופתתשי םלוכש קפס םוש

.בושחה הזו ,דעב היהי עירכמה בורה לבא

 תרחא וא וז הדימב םהש ורמא ,םיינש איצוהל םלוכ :לטנגנל םוחנ 

 רמו רלושטלא-ץרווש 'בג ,םיפתתשמ ינש .ךילהתה ףוסב םע לאשמ דעב

 ףוסבש אלא ,םע לאשמ תויהל ךירצ אלש ךכ לע ורביד 'ץיבומרבא

 'ץיבומרבא רמל .תננוכמ הפסא ןיעמ היהיש והשמ תויהל ךירצ ךילהתה

 ,ףוסב תסנכ םג תויהל הלוכי ותעדל .תננוכמ הפסא וז םא תפכא אל

 תסנכהשו %07 לש בור רמוא הזש תננוכמ הפסא היהתש ול בושח לבא

.%07 לש בור םע םג אובת

 רבידש ימ לכו םע לאשמ ףוסב תויהל ךירצש ךכ לע ורביד ראשה לכ

 המ .םע לאשמב םורווקה תשירד תא שרד אל םע לאשמ לש ןיינעב

 היהי ךיא ,םע לאשמב תואסרג לש רצות ויהש תושירד יתש ןנשי ,ןכש

 היהו ,%57 רמא יאביברב רמ ,ליגר בור רמא רודירא ד"וע .ףוסב

 אל איה .ילאירוטקס והשמ לע בושחנש הרמאש ןוזיבג 'פורפ לש ןויערה
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 ףוס הז .בחר רתוי ןפואב ותוא חתפל ךירצ ,ןכ םאש לדומה תא הטריפ

.ךילהתה

 היה ,הקוח תנכה תניחבב ונלצא בשחנ אל ןיידעש ,ןכ ינפל דחא בלש

 ,םלוכ תדמע וזו ,הרקמ לכב תברועמ תויהל הכירצ תסנכהש ונל רורב

 רמאת תסנכה םא םג ,רמולכ .אוביש חסונה שוביגל עגונה לכב תוחפל

 תנתונו הזה ןיינעהמ המצע תא תררחשמ וא תרתוומ ,תרזפתמ איהש

 הטלחהה תא לבקל הכירצ איה ,טילחמה ףוגה תויהל תננוכמה הפסאל

 ךירצ רבדהו תיטרקומד הנידמב ןאכ ונחנאש רורב הז ,רמולכ .תאזה

.רבנע ד"וע ריבסהש יפכ קוח ידי-לע לבקתהל

 ךכ לע רביד ,םע לאשמ ךירצש רמאש ימ ,םיפתתשמה בור תעדל

 .םישנאה ינפב דחא חסונב הזה רבדה תא איבהל הכירצ תסנכהש

 תויהל ךירצ הז םאה ,תואירק שולש בייחמ הז םא תקולחמ ןאכ התייה

 רורב .סחוימ בור ןימ הזיא ןכ םאו ,אל וא ,תסנכב סחוימ בורב

.חסונ ריבעהל הכירצ תסנכהש

 איה ,הניכמ תסנכהו םע לאשמל ךלוה הז םאש ורמא םיפתתשמה בור

 םעה לאשמל אל וא ןכ לש הטישב אוהש חסונ לש גוס ןיכהל הכירצ

.רתוי וא תוחפ ,לוכה הזש בשוח ינא .הקוחל תואסרג רפסמ אלו

 ינפל תננוכמ הצעומ לש ןויערה תא ריכזהל הצור יתייה :רבנע יבצ 

 הז תא האיבמו תלבקמש וז היהת תננוכמ הצעומ ,רמולכ .תסנכה

.הדיחיו תחא האירקב תסנכה רושיאל

 לוכי .ןקתל תויורשפא לש הלאש ןיא זא :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 הז תא ריזחהל וא הז תא רשאל ךרטצת תסנכהש רמול רשפאש תויהל

.תננוכמה הצעומל

 תננוכמ הדעו ןיכתש הצעומ לש ומכ תונויער ולע .ןוכנ :רבנע יבצ 

 ,ויד לודג היהיש דחא ףוג םיקנ ונחנאש תרמוא תאזה הסרגה םצעבו

 ללוכ ,הזה ןנוכמה ףוגב תודעו ללוכ ,הלאה םיבלשה לכ תא ןיכיו

 ליגרה חסונב תישילשו היינש ,הנושאר האירק הז םא ןיב לש תורשפא

 איבת איה רבד לש ופוסב לבא ,ןיצקא 'פורפ עיצמש חסונב םא ןיבו

 םיעגופ ןיאש התוארב ,תסנכה םג זא .תסנכה רושיאל הלש ךמסמה תא

 ונחנא ינש דצמ .הזה גוסהמ ךילהל דגנתת אל ,ףוגה תויהל התוכמסב

 ךילה תאז לכב אלא ליגר הקיקח ךילה אל הזש ןיינעה לע םירבגתמ

.דחוימ ןפואב תעדה תא וילע ונתנש הקיקח
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ב ןויד תצובק

 לש חסונ רבכ שיש החנה תדוקנמ וישכע םיאצוי ונחנא :רבנע יבצ 

 ותעד תא עיבי םירבודהמ דחא לכ .הרושיא ךילהב םינד תעכו הקוח

.הבושת ןהילע םישקבמ ונחנאש תויגוסה לכ יבגל

 תליחתמ הזה יעצמאה קלחה תא דירפהל דואמ השק :דרא יזוע 

 בצמל עיגיש ךילהה תא םיליחתמ םצעב דציכ הלאשהמ רמולכ ,ךילהה

 םיכירצ ירה .הקוח םינקתמ ךכ רחאו הקוח םירשאמ ,הקוח םיקקוחמש

.תיתלחתה הריצי יהשוזיאב ליחתהל

 קקוחל ךרטצת תסנכ התוא ,הקוח היהתש תרמואש הטלחה הנשי םא

 לכ ויהי המו הקוח היהתש רמאיש ,דוסי-קוח הז היהיש חינמ ינא ,קוח

 ,העוט ינניא םא ,בגא .הזה ןיינעב תונושה תולועפהו םיכרדהו םיכילהה

 הנייהתשכ תסנכהש הזכ היה 9491 תנשב תויהל ךירצ היהש ךילהה

.תננוכמה הפסאה םצעב היהת ,תוריחבה

 תננוכמה הפסאה זאו תננוכמה הפסאל ןה תוריחבהש עבקנ :רבנע יבצ 

.'תסנכה' המצעל הארקו הכלה

 תסנכה איה תסנכ התוא יזא .םירבדה ינש ןיב תוהז שי :דרא יזוע 

 תויהל ךירצ אל יתעדל .םע לאשמ יבגל הבושת ןאכ ןתונ ינאו ,רחביתש

 קלח םג ןה תוריחבהש ועדי םלוכ .תוריחב הנייהתש קיפסמ ,םע לאשמ

 יכ םא ,הזה ןיינעב ותעד תא עיבי םעה ןכ לע .הקוחה לע העבצהמ

 הכירצ אל הלאשה יתעדל .הקוח היהת 'אל' וא 'ןכ' םא לאשיי אל אוה

 אשונב םג םירחוב םה ,ראשה ןיבש ועדי םירחובהש םושמ ,לאשיהל

 וזה תסנכה ,יתעדל .תננוכמה הפסאה היהת רחביתש תסנכה ךכ .הקוחה

 הל היהיו הקוחל יוגיה תדעו ארקיתש הדעו המצע ךותמ איצותו הנבת

 תעצה תא איבתש וז איה .הקוחה לע התא דחי דובעיש םיחמומ תווצ

 ןודיי ןיינעה םש ,תננוכמ הפסאכ םג הרחבנש תאזה תסנכל הקוחה

 ירבח בור ןיב תויהל לוכי סחוימה בורה .סחוימ בורב רשואי וא טלחויו

 ,ימעטל הז .רובעת הקוחהש ידכ ,הזל רבעמ אלו םישילש ינשל תסנכה

 םא .םיכרד ינימ לכב הז תא קמנל רשפאש ףא לע קמנא אל ינא לבא

 םא .רובעת הקוחה םא קפס שי ,%09 וא %08 לש היהי בורהש עבקיי

 וזה הקוחהש תורשפא םג תתל ךירצ זא ,הקוח היהתש ךכב ןיינע שי

.תויחו םייח לבקת

 םא ןיב( עבקייש םג טלחהב רשפאו ,סחוימ בורב היהי רושיאה

 ,רמולכ .רושיאה לש ךילהתה )יוגיהה תדעו תוצלמהב וא דוסיה-קוחב
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 לבקמ ינא .'תחא הליבח'כ וא קרפ קרפ ,ףיעס ףיעס עצבתי רבדה םאה

 .ריבס ךילה והזש יל המדנש םושמ ,ןיצקא 'פורפ לש העצהה תא

.םע לאשמ הצור אל התא :רבנע יבצ 

 יניינעב םע לאשממ קר אל .םע לאשממ גייתסמ ינא .אל :דרא יזוע 

.ללכב אלא הקוח

 ןכלו םיקלחה תשולש ןיב דירפהל דואמ השק תמאב :יערדא ףסוי 

.ןושארה בלשה לע הלימ רמול םיחרכומ

 הייקסטנומש ןויער אל אוה תויושר תדרפה ןורקעש איה היינשה הרעהה

 םידירפמו תויושר תדרפה שיש םירמוא ונחנא זאמו ללחב חירפה

 תויהל םיבייח ויפלש ,ילכלכ ןויער אוה ןויערה .ונל חונש יתמ תויושר

 רשעמ רתוי ושידקה ונתאמ המכ ,בלה לע די םע .םיינתלעותו םיליעי

 תובושת קפסל ונילע תעכו ןאכ ונלאשנש תולאשל ןורחאה שדוחב תוקד

.תאזה הנידמה לש המויק תא עירכהל תולוכיש תולאשל

 תדרפה ונל ןיאש איה ונלש תולוחה תוערה תחאש בשוח ינא ,ןכל

 דוע יאדוו יתרמאש םירבד לע רזוח ינאש רעטצמ ינא .תיתימא תויושר

.ךשמהב םהילע רוזחא

 םש םישנאהש ינפמ אל ,תויכרע תולאשב קוסעל הלוכי אל תסנכה

 םירחא םירבד ףלא םירשעב םיקוסע םהש ןוויכמ אלא ,םירשכומ םניא

 :תילארשיה הרבחב תוננובתה תובייחמש תולאשל שידקהל ןמז םהל ןיאו

 ךיא ,התוא עינמ המ ןיבהל ,תילארשיה הרבחה לש הנבמה תא ןיבהל

 זאמ ,ןכל .ןתוא םירתופ ךיאו הלש תויסיסבה תויעבה תא םירתאמ

 לש אשונ אוה הקוחה אשונש אדוול םיחרכומ ,יולו ןהוכ לש הדרפהה

.םהיניב דירפהל םיבייחו םינהוכה הז תסנכהו םינהוכ לש אלו םיאיבנ

 הקוחה לש םינכתה תא בותכל לגוסמ אל ,ונחנאש ומכ ,הזה ףוגה

 רצוי יתייה ינא .תאז תושעל הלוכי אל תסנכהש יאדוו ,תילארשיה

 רמואש טושפ דחא קוח קקוחל תסנכל ארוק יתייה .תטלחומ הדרפה

 הנמת איה ,תננוכמה הפסאל תוריחבה תא ןיכתש הדעו המיקמ איהש

 רידא רובצמ ונל שיש בשוח ינא .םישנא השולש-םיינש ויסיפוא-סקא

.םיבאשמ םיזבזבמ ונא הז םוקמבו לארשי תנידמב םירדהנ םישנא לש

?הנמת איה :לטנגנל םוחנ 

 תא וליפא עיצמ ינא .הנמת איה תסנכה לש הטלחהב :יערדא ףסוי 

 תנכהל יוגיה תדעווכ ןוליא 'פורפ תאו רימז 'פורפ תא ,רגמש אישנה

 הפסאה .תסנכה לש הדיקפת םייתסי הזבו תננוכמה הפסאל תוריחב

 םירבדה לע יתבשח אל .רחבת איהו הז תא תושעל ךרטצת תננוכמה
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 בשוח ינא .ןוכנ ונניא םע לאשמש בשוח ינא ילש תושוחתב לבא ,קיפסמ

 .תאזכ הפסא םימיקמ ךיא וטילחיו בוט וננוכתיש .תונוכנ תוריחבש

 וא ךכ רחא ראשית איה םא .רשאתש וז איה ,עבקתש וז איה הדעווה

 יניאש תולאש הלא ,הקוחה יונישל הנבמ הקוחב גיצת איה םאהו םלעית

.ןהילע תובושתה המ עדוי

?תיסחי ?תיתגלפמ איה תננוכמ הפסא :לטנגנל םוחנ 

 תושעל םיבייחש עדוי קר ינא .הלאשל תובושת יל ןיא :יערדא ףסוי 

 תויהל הצורש ימ ןיבל תסנכב יאקיטילופ תויהל הצורש ימ ןיב הדרפה

.הפסאב

.םהינשב ןהכל לוכי אל םדא :לטנגנל םוחנ 

 היהי אוה רזפתת תננוכמה הפסאהש ירחא םגו .ול רוסא :יערדא ףסוי 

 תטלחומה הדרפהה יבגל ,ונמזב ,םיווק ונטטרש .תסנכל רחביהלמ עונמ

.תאזה

?תוריחב הלא :לטנגנל םוחנ 

.םעה לש דיקפתה הזו וב רחוב םעהש תוריחב הלא :יערדא ףסוי 

 .םע לאשמ תויהל ךירצ אלש םיבשוח םכינש .םכסא :לטנגנל םוחנ 

 הקוחב קסועש רטליפ שיש ,רמולכ .יגוציי יטרקומד תויהל ךירצ ךילהתה

 םתא .םיחרזאה ידי-לע הנידמב תושענש תוריחב ךרד הקוחה תא רשאמו

 םתאו תוישיא ןה תוריחבה םא וא תוגלפמ ידי-לע הז םא םיטרפמ אל

.הזכ ףוג לש ולדוג המ םירמוא אל םג

 רושיאה תא לבקתש ,ןנוכתש הדעו התואש הווקמ ינא :יערדא ףסוי 

 שמח ךשמב הזב ןודל לכות איה .תובושתה תא ןתיתש וז איה ,תסנכהמ

.םינש

 זאו הקוח םישוע ךיא רמאיש דוסי-קוח השעת תסנכה :לטנגנל םוחנ 

.ןיכתש הדעו הנמת איה

 תננוכמה הפסאה אוהש דחא תיב היהי תאזה העצהה יפ-לע :רבנע יבצ 

.תסנכהמ דרפנ היהיש

 .אשונב תורפס הברה שי .הנוש ירמגל הלאש וז םיתב ינש :יערדא ףסוי 

 יניא .םידמלמ םילדומה לכ הז לע ,םיתב ינש שישכ ליעי רתויש יאדו

 תננוכמ הפסאכ וא תסנככ םיתב ינש ,םיתב ינש יבגל הלאשה המ עדוי

.ןיטולחל םידרפנ םיפוג ינש הלא .הלאשה תא ןיבמ יניא ?תסנכו

?הז דצל הז םייח םה :לטנגנל םוחנ 

 ירוטסיהה דיקפתה לכ .ירמגל הצוחה תאצוי תסנכה .אל :יערדא ףסוי 

 המכ ינפל הל ונתנש טדנמה לע תרתוומ איהש ךכב אטבתמ הלש
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 םה ,ידמ םיקוסע תסנכה ירבח ,הקוחב תקסוע אל איהש תרמואו םינש

 תלוכיו ןמז םהל ןיא ,רדהנ םידבוע םה ,תובושח דואמ תולאשב םיקסוע

 הפסאל הריזה תא םינפמ ונחנא ןכלו הלאה תולאשב םג קסעתהל

.תננוכמה

 תיב ,םיתבה ינש תלאש תא הזה ןוידב ברעל אל עיצמ ינא :דרא יזוע 

.ןוילע תיבו ןותחת

 הקוחה תלבק לש ךילהתבש םושמ אב םיתב ינש לש בוריעה :רבנע יבצ 

 ןיבש ףסונ תיב תמקהל םוקמ שי םא הלאשה .םיתב ינש קלח םילטונ

.םיאשונהמ דחא טלחהב הז ,הקוחה רושיא היהי וידיקפת

 ילוא .ינשה תיבה לש הזה אשונב יירבד לע רוזחא אל :דרא יזוע 

.ןיינעב יתעד תא םכל רמוא ךשמהב

.ערלו בוטל לארשי םע ידי-לע רחביי הזה ףוגה :יערדא ףסוי 

?תיסחי תיתגלפמ הטישב :לטנגנל םוחנ 

 םיאצוי םישנא הנמת תסנכהש שקבמ ינא ןכל .עדוי ינניא :יערדא ףסוי 

 ,הליגר יתלב הרוצב םיקוסע ונלוכ .תויהל ךירצ הז ךיא ועבקיש ללכה ןמ

 ךירצ .תושק ךכ לכ תולאשל תונוכנ תובושת תתל םילגוסמ אל ונחנא

 בשוח ינא .תסנכהמ בזכואמ ינאש םושמ אלו תסנכהמ הז תא דירפהל

 .רדהנ תאז השוע איה ,תושעל הכירצ איהש דיקפתה תא השוע איהשכש

 תלשכנ איה ,תושעל הכירצ אל איהש םירבד תושעל הילע םיליטמשכ

.קדצבו

 םינתונ םלוכש םישנא לש םתושארב יוגיה תדעו םוקל הכירצ ןכל

 רשע ,םינש שמח ,םינש שולש ךשמב דובעל וליחתי םהו ןומא םהב

 םהמ ועבקי םה .הנש ףלא דוע תויהל םינווכתמ ירה ונחנא .םינש

 םאה ,רחביהל יאכז ימ ,רוחבל יאכז היהי ימ ,תוריחבל םירטמרפה

 עדוי רוביצה לכ ןהבש תוימעפ-דח תוריחב הלא םאה ,תוגלפמ הלא

 הקוחל עגונב הערכהה ,םיחטש תרזחה יבגל ךתדמע יהמ בושח אלש

 ךיא עדוי יניא .תוימוימוי תויטילופ תולאשב אלו תויכרע תולאשב איה

 רוביצה תא גציימש ףוג תויהל ךירצ הזש עדוי ינא לבא תוריחבה הנייהת

 בושחל דוע ךירצ .תוגלפמ םש ויהי אלש הווקמ ינא .תוריחב תועצמאב

.הז לע

 לש ופוסב םה םיצחה יכ עבונ הז הפיאמ שיגרמ ינא :לטנגנל םוחנ 

 לודג ךכ לכ אוה שואייה ,רמולכ .וב דבוע ינאש םוקמה יפלכ רבד

 תא השארב דימענ ,הזה םעל האורק הדעו השענ ואוב :םירמואש דע

 'פורפ ומכ םינוגהו םייניצר דואמ םישנא ינש דוע םישנ ,רגמש טפושה
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 הנבה םושל עיגהל םילוכי אל ונחנאש םהל דיגנו ,ןוליא 'פורפו רימז

 םא ,םע לאשמ השענשכ הזה םעה לע ךומסל רשפא-יא וליפאש .וניניב

 ךירצ המ םתא ונל ודיגת ןכל - הטויט וליפא ןיכהל תלגוסמ אל תסנכה

 ירחאו האצותה תא ונל ואיבתש דע םינש שמח הכחנ ונחנא - תושעל

 .אל וא ,הז תא לבקת תסנכה ןכ

.רופיסהמ תאצוי תסנכה .אל :יערדא ףסוי 

.דוסי-קוח קקוחל הילע ןכ ינפל לבא ,רדסב :לטנגנל םוחנ 

.דוסיה-קוח תא קקוחת תננוכמה הפסאה .אל :רבנע יבצ 

 םישנאה םה הלאש רמאיש דוסי-קוח תויהל ךירצ :לטנגנל םוחנ 

 םתשולשש רמאיש דוסיה-קוחב .ינוציק רתוי דוע הזו ,ונליבשב וטילחיש

 תויוכמס תלצאה ךותמו ,תימעפ-דח הכמסהב וטילחיש הלא םה

 .הזל םיכסנ ונחנא ,רמולכ .אצי - אציש המו לוכה לע וטילחי ,תילאטוט

 ינא המל ןיבת לבא ,עיגמ שואייה הפיאמ ןיבמ ינאש רמוא קר ינא

.תסנכה ידי-לע דוסי-קוח קקוחי םדוקש ךכל םיכסהל ךירצ

 תסנכה ירבח לש םדוקה רודה .ךופה היה ירה ךילהתה :יערדא ףסוי 

 ףטחמ תועצמאבו תננוכמה הפסאל תוריחב ויה .ולש אל תוכמס חקל

 ,דואמ יביאנ עמשנ הרוחא לגלגה תא ריזחהל .תורצויה תא וכפה םה

.ךכ ךישמהל רשפא-יא ינש דצמ לבא

.תויוכמס ןאכ ףטח והשימש רמולו אובל לוכי דחא לכ :לטנגנל םוחנ 

 ןיקת םויה האור התאש המ םא יל דיגתו יארב לכתסת :יערדא ףסוי 

 םיסנמו תוקסרתה לולסמ לע ונחנאש וא וז ךרדב ךישמהל רשפא םאו

 ,ואדנל טפושה רמאש יפכ .ונתועטב תודוהלו הזה לולסמה תא רוצעל

 ינא .ךרדה ךשמהב הפורטסטקל תכפוה ךרדה תליחתב הנטק תועט

 ,לטנגנל כ"ח ,ךתוא לאוש ינא .תמאב תודוהל ןמזה עיגה אל םאה לאוש

 תויכרעה תולאשב עיקשהל לגוסמ ליעפ תסנכ רבח הממיב ןמז המכ

.הלאה

 אלו ,םיריכמ אל ונחנאש םיאקיטילופ השולש לע םירבדמ ונייה םא

 ,לוכה טילחהל םהל תתל שיש רמוא ינניא .רהזנ יתייה ,םהילע םיכמוס

 ךיא םעל עיצתש המרופטלפה תא םיקהל תוכמסה תא םהל תתל אלא

.ולש םיכרעה תא אטבל

 הדימב הזה בשומב ףתתשמ ינאש רמולו חותפל בייח ינא :רימז קחצי 

 עקר לע יל ורהבתה םירבדה .אשונה ללגב תאזו ,תוחונ רסוח לש

 ללגב ,הקוחה תנכה יבגל ןכל םדוק וב יתפתתשהש בשומב ויהש םינוידה

.םיירקיע םימעט ינש
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 ומצע לע לטנ היטרקומדל ןוכמהש המישמהש יל הארנ :ןושארה םעטה

 דואמ הבחר העירי תסרופ איהש םושמ .דואמ תינרמוי המישמ איה

 דמלמש יפכ .תוריבס רתוי וא תוחפ ןלוכש תויורשפא ףוס-ןיא הב שיש

 הדח תויהל הלוכי אל ןהיניב הריחבה ,תונושה תונידמה לש ןויסינה

 שפחל )קדצומש בשוח ינאו( קדצומ םא םגש בשוח ינא ,ןכל .הקלחו

 בלשב ,הקוחה תקיקח לש ךילהה תארקל ונתוא םדקתש ךרד יהשוזיא

 הוותמ רוציל הסנמ יתייה ,רמולכ .ינושארה קלחב קפתסמ יתייה הזה

 רשקתמש המ .הזל רבעמ אלו ,הקוח לש הטויטל וא העצהל ליבויש

 יולת הקוח לש העצהל וא הטויטל רבעמש המ לכש םושמ ,ינשה םעטל

.העצהה ןכות הבש ךרדה ןמ חרכהב עבונו

 ךרד לע הרורב הרוצב רבדל ,ירשפא יתלב טעמכ - דואמ השק ןכל

 הז .העצהה תא ןיכמ ימו דציכ רתוי וא תוחפ רורבש ינפל הקוחה רושיא

 רשפא זאו ,הקוחה תנכהל תויצפוא שולש וא תויצפוא יתש קר שיש אל

 תורשפא היהת רושיאל ךרדה זא ,הנושארה היצפואב רחבנ םאש רמול

 איה תואיצמהו דואמ תובר ןה תויצאירווהש םושמ ,'ב תורשפא וא 'א

.ןוימד לכל רבעמ

 ,לודג רבד ונישע ,הקוח תעצהל עיגהל םיכירצ ונייה םא :ינשה םעטה

.תאזה הקוחה תא םדקל םיסנמ ךיא תוארלו תבשל היה יואר זאו

 עיבצהל הצור ינא ,הזה םורופב םירבדמ תאז לכב ונחנאש ןוויכמ לבא

.תוירקיעה םיכרדכ יל הארנש המ לע

 םאש רמאו ןועיט קודצ ד"וע הלעה הקוחה תנכה לע םייקתהש ןוידב

 ךישמהל איהו הקוח ןוניכ םדקל תחא ךרד קר שי ,םיישעמ תויהל םיצור

 תובושתה תחא .םירסחש דוסי-יקוח ינש דוע קקוחלו יררה ךילה תא

 לבא ,תאז תושעל היה רשפא םא דואמ בוט היהש התייה ול הנתינש

 .ישעמ אל רבדה םצעבש םושמ וינפ לע תחפוט ולש תוישעמה תנעט

 היה רשפאש יאוולה .הלגתה ךכ ןכאו רפסמ םימעפ וז ךרדב לועפל וסינ

 ילואו תאזה ךרדב תכלל תוסנלו ךישמהל ךירצ .תאזה ךרדב םדקתהל

.הכאלמה תא םילשהל רשפאתש תיטילופו תיתרבח היצלטסנוק היהת

 תבכרומש תימלוג הקוח םצעב שי .ךכ רחא הרוק המ רורב ,ןכ םא

 לש תינכטה הדובעה תא השעיש ףוג והשזיא ךירצ זאו ,דוסי-יקוחמ

 ילוא ךכ רחאו ,םישרדנה םייונישהו םהיניב םואיתה ,דוסיה-יקוח סוניכ

.תחא תורשפא וז .רושיאה לש ףסונ ךילהת והשזיא

 תננוכמ הפסא תמקה איהו יערדא 'פורפ לש איה הלועש תרחא תורשפא

 ידכו הקוח ןיכהל ידכ תעבקנ תננוכמ הפסא ,ןכ םא .הקיקח לא ךרדב
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 ןיינע רבכ איה ,הקוחה תנכה תעב תלעופ איה דציכ הלאשהו ,הרשאל

 .ינשמ

 יתרבח-יטילופה בצמבש תויהל לוכיו תישילש ךרד םג ,ןבומכ ,שי

 תרגסמב המכסה גשותש העצהה ,איהו ,רתויב תישעמ ךרדה איה םייקה

 ףוג יונימ לע ,תסנכה רושיאב טפשמו קוח הקוח תדעווב ילוא ,תסנכה

 ךרד ,קזח יטילופ דוסי וב היהישו ברועמ ףוג היהי אוהש ,העצה ןיכיש

 תעצה ןיכי אוהש ידכ תויחמומ לש ביכרמ םגו ,הייסולכואה תא ףקשל

 ףוג ידי-לע הקוח תעצה םישבגמו תאזה ךרדב םיכלוה םאש רורב .הקוח

 תאזה העצהה תא ריבעהל ךירצ זא ,יגוציי ףוג ונניא הרדגהה יפ-לעש

 רבודמ ןיא .תננוכמה הפסאה וא תסנכה תויהל לוכיש ,יגוציי ףוגל ןוידל

 םייוניש סינכהל ךמסומ היהיו ןודיש ףוגב אלא ,אל וא ןכ רמאיש ףוגב

.םע לאשמ תועצמאב וא ומצעב אוה ,העצהב

.רשאמ אוהש יאנתב :לטנגנל םוחנ 

 תויהל לוכיו רשאל ,העצהב ןודל היהי ודיקפתש ףוג .יאדו :רימז קחצי 

 רתוי הז לבא .םע לאשמ לש יביטרלקדו יגיגח ךילהת היהי ,ךכ רחאש

 ,תינורקע הניחבמו ,יוצרה תניחבמש תויהל לוכי .םידמולמ םישנא תווצמ

 ישעמ רבדהש בשוח יניא לבא עיצה קודצ ד"ועש ךרדב תכלל היה ףידע

 ,הלעמ יערדא 'פורפש ךרדב תכלל היה ףידע ,אל םא .בורקה חווטב

 ,םויה תסנכה תא האור יניא .ישעמ אל הז םגש בשוח ינא ירעצל לבא

 הקזחה תודגנתהה םע הנומתהמ המצע תא האיצומ בורקה דיתעב וא

 רשאל ידכ םיצורית םישפחמ קר ינש דצמ רשאכו תסנכב הקוחל הנשיש

 הפסא םיקמש קוח תקקוחמ תסנכה ובש בצמ האור ינניא .ךילהתה תא

.הקוחה תא תרשאמו הניכמ הפסאהו ,הנומתב אל איהשכ ,תננוכמ

 אוצמל איה ,תישעמ תורשפא יהשוזיא שי ללכב םאש יל המדנ ןכל

 תאו ,הקוחל העצהה תנכה לש תיטילופ היהת הארנכ רשא ךרדה תא

 ,יתייה .דיתעל תוחדל רשפא הקוח ונל היהתש רחאל הרקי המ הלאשה

.קבאמו ןויד לש 'ב בלשב ליחתמ ,ןכ םא

 לע בושחל ןכ ירחא קרו ,הקוח לוכ םדוק ןנוכל ןוצרה :לטנגנל םוחנ 

 ,רושיאה ךילהת היהי ךיא רורב אלש רחאמש ןוויכמ ,ינויגה ,רושיאה

 בשוח קר ינא .ותוא םירשאמ ךיא בושחל זאו קוח ןנוכל רומגל ךירצ

.ךילהתה םויס לע השקי הז יכ הז לע בושחל ךירצ ילואש

 םירבדה גוסמ איה יטילופ יוכיס רתוי שי הפיא הלאשה :רימז קחצי 

 ,המכסהל עיגהל היהי דואמ השקש השוחת יל שי .םימותס דואמה

 רשפא-יאש רקיעב ,םיבלשה לכו ךילהתה לכ לע ,הזה םורופב וליפא
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 ונילע .ןושארה בלשה לש הרורב הנומת שיש ילב ינש בלש יבגל טילחהל

 יל .עינמ טנמלא וב היהיש בשוח ינאש בכרומ דואמ ךמסמ םע תאצל

 ,רתוי לודג ףא ילואו ,רתוי ןטק היהי אל המכסהל עיגהל ישוקהש המדנ

 .הפוס דע ךרדה לש םיבלשה לכ תא עובקל ןויסינ היהי הליחתכלמ םא

.תיטילופ הכרעה לש ןיינע הז

 הזו 'וליאכ' םישוע ונחנא ,םדוקה ןוידב רמאנש ומכ :פרק תידוהי 

 הסננ םא קיזי אל לבא .םיאבה תורודל ,ילוא ,היצלומיס לש ךילהת

 םיסיסבה תאו תיטילופה תוברתה תא ונריכהב הבישח תיתשת רוציל

.םיילנויצוטיטסנוקה

 םיכילהתה לכ תא דירפהל רשפא-יאש הקוח תקיקחש קפס יל ןיא

 ןנוכת ,רושיא יכילהתו ,העצה שוביג ,העצה ,םזוי תניחבמ הלש

 ןובשחב איבהל םיכירצ ונחנא ,תרמוא תאז .יטילופ ךילהת תרגסמב

 לש היצלטסנוק לכב היהי ךכש החינמ ינא( תמייקה היצלטסנוקבש

 הלחתה תדוקנ יהשוזיאל רוזחל םילוכי אל ונחנא ,)לארשי תנידמב תסנכ

 .תננוכמ הפסא לש בצמל רוזחנ ואוב ,תויוכמס הפטח תסנכהש רמולו

 ,גציילו קקוחל ודיקפתש יטילופ ףוג ונל שי .והשמ הנתשה םייתניב

 טילחת תמייק תסנכ הבש תיטילופ תואיצמ יהשוזיא תוארל יל השקו

 הכימסמ תסנכהש רחא ףוג ןודי ,הנידמה לש םיינורקע יכה םיניינעבש

.ותוא

 תסנכהש יאדו ,לפרעב םיטול הרושיאל םיכילההו העצהה דיתע םא

 - הקוח שוביג לש בלשה - דחא בלש וליפא הידי תחת טומשת אל

 יאדווב לבא יעוצקמה דצב עייתסהל ךירצש בלש וב םיאורה שי רשא

 םירבדמ ונחנא .םייטילופו םייגוציי םינממס לוטנ תויהל לוכי אל אוהש

 לע לכתסהל םיבייחש תבשוח ינא ,ןכל .ורקיעמ יתרבח אוהש והשמב

.תויצלומיס ןהש וליא תושעלו ךילהתה לכ

 לחה ,הקוח תועצה ינימ לכ ונתחתמאב שי ,תירוטסיה הניחבמ

 ןוכמה ילואש הדובעב הלכו םימייקה דוסיה-יקוחל רובע ,ןהכ סחנפב

 ,ןהכ םייח טפושה לשו ןיצקא 'פורפ לש העצה שי .השעי היטרקומדל

 תווהל םילוכי םייונישבש דוסי-יקוח ונל שי לבא ,םדא תויוכז לש קרפב

 םוקתש הדעו יהשוזיא לע טילחהל לכות תסנכהש ןכתיי .הקוחב םיקרפ

 עיגהל תלוכיה אוה רקיעה ,רקיעה הז אל ייניעב .תועצהה שוביגל

 םגו תסנכ ירבחמ םג תבכרומ תויהל הלוכי וזה הדעווה רשאכ ,הרטמל

.ירוביצ עומיש לש ךילהת והשזיא בלשת איהו ,םיינוציח םיחמוממ

 ?םיכישממ ךיא .ךמסמ רבכ הניכה הדעו התואש חיננ :לטנגנל םוחנ 
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 רושיא לש םידחוימ םיכילהתב תויהל ךירצ הז יתעדל :פרק תידוהי 

 םג ,ילוכו ןזואמ ,בשוחמ רצות היהי רצותהש םג וחיטביש ,תסנכה

 רמול היהי רשפאשו תיוושכע תיטילופ היצלטסנוק לש רצות היהי אלש

 תא םילשהל לוכיש רחא ףוג ונלש ןדיעב האור יניא .לבוקמ רצותהש

.תסנכה רשאמ ץוח המישמה

?תסנכב תואירק שולשב רובעת הקוחה םאה :לטנגנל םוחנ 

.ןכ :פרק תידוהי 

.סחוימ בורב :לטנגנל םוחנ 

 ,תרמוא תאז .יתעד יפל עובק םינמז חולב ,סחוימ בורב :פרק תידוהי 

 הלאה םיטרפל תסנכנ יניא .עצמאב תוריחב לש ךילהת םעש תויהל לוכי

.תקחורמ היצלומיס יל הארנ לוכה יכ

 תא ןיכתש הנכה תדעו תויהל הכירצש תרמוא תא :לטנגנל םוחנ 

 ךירצ הז זאו קוח לש הטויט יהשוזיא היהתש ידכ יניצר ןפואב העצהה

 איהו תואירק שולשב העצהה תא רשאל הכירצ תסנכה ,תסנכל עיגהל

 ,רשואמ קוחה םא ,תישילשה םעפבו .הזה ןיינעל סחוימ בור הכירצ

 האור תא ?אל וא םע לאשמ לש תמתוח תויהל הכירצ ןכמ רחאל םאה

?ךכב תובישח

 הדימ וזיאבו ,הנכהה ךילהת הז ,רתוי בושח ייניעבש המ :פרק תידוהי 

 םצע תא ךכב האור ינא .הבישחב רוביצה תועד תא םיבלשמ תמאב

 ירוביצ עומישו ירוביצ ןוידל אלא םע לאשמל הנניא הנווכהו ךילהתה

.לבקתהל לוכי המ יבגל רתוי תובוט תונבהל איביש

 ותואב ליחתת תחא תסנכ הבש תורשפא תויהל הלוכי :רבנע יבצ 

 תוריחב ויהי וישכעש עידותו ,ךמסמ ןיכת ,הדעווה תמקה לש ךילהת

.רושיאל אבוי הזה ךמסמה הבש השדח תסנכל תושדח

 םאה .רתוי דוע תושקהל הצור ינא וישכעו הדמעה תאז :לטנגנל םוחנ 

 םיגציימ םקלח רשא םישנא לש ךמסמ ןכוהש יפ-לע-ףאש תבשוח תא

 האירקל האצותה תא םיאיבמ ןכ ירחאו ,םייניצר םישנא תמאב םקלחו

 תוריחבל אשונהשכ ,תסנכל תוריחב םישוע ,םירזפתמ ךכ רחא ,הנושאר

 לש ופוסבש תבשוח אל תא םאה .ןנוכל םידמועש הקוחה אוה םעפה

 םולש רתוי איבי ימ הערכה איה ,ףוסב דדובה חרזאה לש הערכהה ,רבד

?הקוחל רשקב הגלפמה תרמוא המ אלו ןוחטיב וא

 ונחנאשכ דדובה חרזאה לש הערכהה לע םירבדמ ונחנא :פרק תידוהי 

 ,ולש הערכה לע םירבדמ אל ונחנא .םע לאשמ לש תורשפא לע םירבדמ

.טנמלרפה לש יגוציי ךילהת לע םירבדמ ונחנאשכ
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 תלעופ ותעדלש הגלפמב רחבי אל חרזאה רבד לש ופוסב :לטנגנל םוחנ 

 ךוסכס שיש הדבועב ריכמ אוה אלא ,ול םיבושחש םיכרע םתוא יפ-לע

 ןוחטיבו ץוח תויעב ללגב עיבצמ אוהו םילארשיל םיניתשלפ ןיב קומע

 רושיאב ןודל רוזחת וזה תקקוחמה תסנכהשכ .הקוחה תייעב ללגב אלו

 ללגב אל הז ,תרמוא תאש ומכ ,סחוימ בורב תישילשה םעפב הקוחה

.תויטילופ תויגוס ללגב אלא ,םויה רדס לע היה הזש ףא ,הקוחה

 הפסא רוחבל תונמדזה ול ןתניתש חרזאהש בשוח התא :פרק תידוהי 

 תניחבמ ,תסנכב ותוא םיגציימש הלאמ םירחא םישנא רחבי ,תקקוחמ

 עירכהל םירומא םהש ןוויכמ קר תויטילופה ויתועדו ומלוע תפקשה

.הזכ גוסמ הנחבה ןימ תושעל לכוי חרזאהש הנימאמ יניא ?הקוחב

 םינויד לש ךילהתב תאז ושע םה ,רטר'צה תא ושע םהשכ ,הדנקב

.םיירוביצ

.תיכוניחה תובישחה אוהו ןיינע דוע שי ינשה ךילהתב :רבורג הנפד 

?ךל הארנ המ - תננוכמ הפסא ,םע לאשמ ,תסנכ :לטנגנל םוחנ 

 יניא .רוביצל םג לקשמ תתל ,רמולכ .םגו םגש תבשוח ינא :רבורג הנפד 

. יוטיב ךכל תתלו םירבדה לע בושחל ךירצ ,ךיא תעדוי

 בשוח ינאו תוישעמה ןחבמ יפל לועפל ךירצ הז הרקמב :לטנגנל םוחנ 

 גיצהל תלוכי ונל ןיא ,רמולכ .םירבדה לש בחר טביהל איבהל ךירצש

 דוע ףיסוהל תלוכיה יא .דובא קסעה ,עטקמ םיאורש עגרב יכ עטקמ

 רבדה ןאל םיעדוי אלש ךכמ תעבונ ,תסנכב םויה דחא דוסי-קוח

 ,תיפוסה הרטמה תא םיאור אלש ןוויכמ .ולש תוביסהמ דחא לכ ,ליבומ

 קלחל םרוגש המ ,םיכלהמה תא לישכהל םיסנמש הלאכ םג םנשי

 תא ומיקהש ינפל ,ןוכמב ויהש םינוידה לכ ךלהמב ,ןכל .תויתייעבהמ

 תושעל ול יתעצהו ןומרכ 'פורפ םע תובישיב זא יתבשישכ ,הצעומה

 םולכ ,לוכה תא עדנ אל דוע לכש ןמזה לכ יתרמא ,הזה ךילהתה תא

 העיפומ ,קרב םע היהש ןורחאה ינויצילאוקה םכסהב ,ןכל .םדקתי אל

 ,טפשמו קוח הקוח תדעו לש הדצב תדחוימ םיחמומ תדעו תמקה

 םכסהב עיפומ רבדה .לארשי תנידמל דוסי-יקוחל הטויט ןיכת רשא

 ףוסב לבא ,השארב דומעל םיכירצ ויהש םישנאה םע דחי ינויצילאוקה

 ,תומשה תא ואצמש ירחאו תומשה תא אוצמל הנש חקל .עייתסה אל הז

.ןכמ רחאל האבש הלשממה תא בייח אל םכסההו הקרפתה הלשממה

 ,הקוח תדעו דצב וא תסנכה ךותב ברועמ תויהל ךירצ ךלהמה ,יתעדל

 הזה ךילהתה תא השוע איהש תרדוסמ הטלחה לבקל הכירצ תסנכהו

 לש ילרודצורפה ןיינעה תא קלחל שי יכ סרוג ינא .הטויטה תנכה לש
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 ןודל הכירצ תסנכהש אוה ןושארה בלשה .םיבלש השולשל רושיאה

 סחוימ בורב התוא ריבעהלו הנושאר האירקל התוא איבהל ,הטויטב

 וא חדקא םע דומעל והשימל תורשפא תתל אל ידכ ,תאז לכ .תסנכב

 ,סחוימה בורל םסחל עיגהל לוכיש ילרוטקנוינוק טועימ והשזיא תושעל

 ןטק סחוימ בור תושעל ךירצ .ימל הנשמ אלו םיברעל אל ,םייתדל אל

 ירבח בור תא םיווהמה םירבח 16 לש תורשפא היהתש ידכ תיסחי

.ןושאר ךילהת הז .תסנכה

 תכלל ךירצ הז ןיינע םעש בשוח ינא .םע לאשמ אוה ןורחאה ךילהתה

 עורג יכה הז םע לאשמ ,ילאירוטקס ןפואב ,ירובעש וליפא .םע לאשמל

 רשאכש ןוכיס שי םימעפ הברה לבא ,דימת אל .טועימב היהא דימת יכ

 לבא ,םיטועימל בוט אל הזה רבדה ,םע ילאשמ לש ךילהתב םיליחתמ

 לאשמל ףוסב עיגהל הכירצ העצההש בשוח ינא .המצע ינפב היגוס וז

 בור לבקל לוכי אוהו ישעמו ינויגה רתוי ךילהתהש בשוח ינא ןכלו םע

.תסנכב לבקתהלו

 בשוח ינא .אשונה לש תויושיגרה יבגל תורעה רפסמ ריעהל ינוצרב

 ,םיעיצמ םהש המ תא לוספל רשפא-יאו הדעווה תא ךימסהל ךירצש

 בשוח ינא ,ינשה רבדה .דחא רבד הז .דואמ הובגו ,דחוימ בורב אלא

 אל וא ןכ בישהל ךרטצי םעה הילעש תחא הטויט תויהל הלוכי אלש

 לע אל וא ןכ טילחי םעהש ,עיגהל ךירצש המ הז ללכ ךרדב .םע לאשמב

 ףוסב הקוח היהת ובש בצמ עונמל אל ידכ ,בוש לבא .ול תשגומש הקוח

 ,תידגנ העצה עיצהל םיצור תסנכ ירבח 05 םאש בשוח ינא ,ךילהתה

 אוהש וא העבצהל תוקוח יתש םעל ועיגי רבד לש ופוסבש תויהל לוכי

 לכוי אל לודג טועימ ובש בצמ היהי אלש ,רמולכ .ןהיתש דגנ עיבצי

 םצע תא ללכב דפרטל הסני ךדיאמו הקוח לש העצה איבהל וליפא

 הקוח ןוניכל איבהל הלוכיש הרודצורפה וז ,יתעדל .הקוח לש התאבה

 תלוכי תצק םע תוישעמה ןחבמב דמוע םג רבדה .רהמ רתויש המכ

.םדקתהל

 רובעל ךירצש ,דחוימ יגיגח טקא םג אוה םעה לאשמש בשוח ינא

 .הנידמב הקוח לש אשונה תא בלש והשזיאב

 םגש רמוא ינא .קוח לבקל ידכ סחוימ בורל םיליגר ונחנא םויה דע

 ינניא ,עדוי יניא .הדעווה לש העצה תוחדל ידכ סחוימ בור תויהל ךירצ

.םלועב הזכ רבד שי םא עדוי ינניאו תואוושהל החמומ

.הקוחה תא תרשאמ תסנכהש אוה ךילהתה השעמל :פרק תידוהי 

 תוכרעיהב ,הנבמב ,היצלטסנוקב םא לודג קפס ליטמ ינא :ידרו לאפר 
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 עיבצה רימז 'פורפ .הקוח לש ןוניכל ללכב יוכיס שי ,תמייקה תיטילופה

 תא םילשהל םיכירצש דוסי-יקוח ינש וליפא ריבעהל רשפא-יאש ךכ לע

 תישעמ המרופטלפ התוא לע בושחל ךירצ ןכל .דוסיה-יקוח תאו ךרעמה

.ןוצר היהישכ ךכל עיגהל היהי רשפא ילוא הכרדש

 ןיינעב אקווד ינוציח ףוגל תויוכמס ריבעת תסנכהש יוכיס ןיא יתעדל
 אלו ,תננוכמ הפסאכ המצע לע זירכתש וז איה המצע תסנכה .הקוחה

 איצותש וז איה ,תננוכמ הפסאה ,תסנכה התוא .ךרד וזיאב הנשמ

 עייתסת ,םיחמומה תא קיסעת רשא יוגיה תדעו התוא תא הכותמ

 הקוחה תא רשאת ףוסבלש וז איהו ,)תסנכ תדעו םוקמב אל( םהידי-לע

 יוגיה תדעו היהת הקוח תדעו .תסנכה ירבח לש סחוימ בורב וא בורב

 רשא ,הקוחל העצהה תא תסנכה ינפב איבתו םיחמומה תא קיסעת רשא

 .הילע רבוד רבכש הרודצורפה תא ךכ רחא רובעת

.תננוכמ הפסאב קר תרמא התא :לטנגנל םוחנ 

 תרחבנ איהש תסנכ רחביתש יתרמא .קר יתרמא אל ,אל :ידרו לאפר 

 תסנכ םג איהש תננוכמ הפסא רמול ןיא .תננוכמ הפסאכ םגו תסנככ

 ,םדקומ דוסי-קוח ותוא יפ-לע ,תסנכ םירחובש יוכיסה .ךפהל אלא

 ,תננוכמ הפסאכ המצע לע הזירכמ וא תננוכמ הפסאכ תזרכומ תסנכה

 יוכיס והשזיא שי םאש יל המדנ .הזה ןיינעה ךרוצל תינוביר קיפסמ איה

.וז ךרדב לעפי תמאב אוה ,ישעמ

 ינאו ,םש יתרמא יכ ינשה תיבב ןודל אל יתעצה היטעבש הביסה םג וז

 רסח ילאוטקלטניא עושעש רתויה לכל הז יתעד יפלש ,בוש תאז רמוא

.ונלש תואיצמב שממ לש יוכיס

 ,תסנככ ,תסנכהש איה תויזכרמה תויעבה תחא ,תאז לכב :רבנע יבצ 

 ,םימוחתה בוברע םע ,תננוכמה תושרה םגו תקקוחמה תושרה םג איה

 ךילהה ובש בצמ רוציל םיסנמ ונחנא תאז לכב .המודה הקיקחה ךילהו

 הנוש ךילה היהי ,דיתעב םיקוחה לכ םיפופכ ויהי הילאש הקוח ןוניכ לש

 ןיבו ,יהשלכ ךרדב ,םע לאשמל ותאבה ידי-לע םא ןיב .ליגרה ךילההמ

.תרחא תיתרגש יתלב ךרדב םא

 תסנכה .ישעמ יל הארנש רבד עיצמ ,תאז תמועל ,ינא :ידרו לאפר 

 רבודמ הזה דוסיה-קוחב רשאכ ,האבה תסנכה יבגל דוסי-קוח תקקוחמ

 תסנכה לש יתרגש ךילה אל הז .ילוכו הקוחה ןיינע ךרוצל רחבית איהש

 יוכיסהו ,יוכיס והשזיא ול שיש ךילה הז יתעדל לבא ,הנוש ךילה אלא

 והשזיא אלו םירבדה תא תעבוקש וז איה ,המצע תסנכהש הזב ןומט

.רחא ינוציח םרוג
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 דחוימב תרחבנש תסנכ וזש ךכב אוה ינושהש רמוא התא :לטנגנל םוחנ 

.םצעב הנכוה רבכש הקוח תטויטב הנד השדחה תסנכה ,תינש .ךכל

 הכותמ איצות תרחבנ תסנכ התואש רוקמב יתעצה ינא .אל :ידרו לאפר 

 הקוחה תא העיצמו הנוב איהש םיחמומ םג הל שיש יוגיהה תדעו תא

 .רשאת תסנכ התואש

 איה ,חסונב ןודל ליחתתו רחבית תסנכהשכ ,ךירבדל :לטנגנל םוחנ 

?סחוימ בורב תואירק שולשב קוחה תא רשאל הכירצ

 םישילש ינש לש סחוימ בורב וא תסנכ ירבח בורב .ןכ :ידרו לאפר 

 .רתוי אלו

 םיקוחה תא ןיכהל ידכ תיטפשמה הדעווה תא ומיקהשכ :פרק תידוהי 

 ןתינ אל הקוחה אשונו תודעו שש ויהש תבשוח ינא ,ךרדבש הנידמל

 בד טפושל הנפש קודצ ד"וע הז היה ינורכיז בטימל .תיטפשמה הדעוול

 .הקוחה לש אשונה תא ונל םינתונ םה ןיא עודמ ותוא לאשו ףסוי

.םינטפשמל ןיינע הניא הקוחהש התייה הבושתה

 םה .תסנכ ירבח םה .םינטפשמ אל םה תסנכ ירבח :ידרו לאפר 

.םינטפשמ םע וצעייתי

.יטילופ ןיינע םצעב הזש תרמוא ינא :פרק תידוהי 

.םיילהנמ םיאשונ יבגל םג הז תא רמול רשפא :לטנגנל םוחנ 

 תא איבהל ךירצש ינמוד .הפולח לע ןאכ םירבדמ ונחנא :רימז קחצי 

 איה הנווכהשכ הקוחל העצהה תא ןיכיש ףוג תמקה לע הטלחהל תסנכה

 ישנא םג לולכי אוהש לוכי .יטילופ ףוג יסיסב ןפואב היהי הזה ףוגהש

 .הלא םישנאב רזעיי תוחפלש וא םימיוסמ םיאשונב םיחמתמה עוצקמ

 היהי ןתינש חסונ והשזיא שבגל רשפא ,תמייקה תסנכב השענ הז םא םג

 ךירצ ,תאזה העצהל עיגהל היהי רשפא-יאו היהו .האבה תסנכב םדקל

 ףוג םיקת איהשו האבה תסנכה לש היתומישממ תחא היהת וזש אדוול

 היהי רשפא ,תאז תושעל תברסמ וא הלוכי אל וזה תסנכה םא .הזכ

 .עקרקה תא רישכהל ךירצ ךכלו האבה תסנכב הזה ןויסינה תא תושעל

 ךילהת השעת האבה תסנכהש ,םיעיבצמה דצמ ,רוביצה דצמ הייפיצ שי

.העצה שבגיו ןיכיש ףוג הנמת איהשו הזכ

?העצהה תא רשאי ימ :לטנגנל םוחנ 

.המצע תסנכה :ידרו לאפר 

 חתפיי ,העצה היהתש הזה בלשל ועיגי םאש בשוח ינא :רימז קחצי 

 המ הלאשה לע השק דואמ יטילופ קבאמ היהי זאו ,יניצר דואמ ןויד

.העצהה םע םישוע
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 ךילהב תסנכה ידי-לע טלחות וזכ העצהש ןכומ ינא ,ינורקע ןפואב

 ףוס ילב שי .ירוביצ ןוידל חתפיי אשונהו סחוימ בור בייחיש דחוימ

 קר לבקתהל לכות תכלל ךרד וזיאב הטלחההש בשוח ינאו ,תויצאירו

.העצה היהת רשאכ

 םע ברועמ יעוצקמ ףוג והשזיא הניכמ תסנכה ,ךירבדל :לטנגנל םוחנ 

 תוריחבל םיכלוה זאו ,םיוסמ ריינ והשזיא ןיכהל ידכ ,םיאקיטילופ

 עגרבש םירמוא שארמ .האבה תסנכב ןודייש אשונה הזש םירמואשכ

 שולשב רובעל הכירצ איה ,האבה תסנכל אובתש הקוח הפ היהתש

 ןיינעה ,הזה רבדה תא רומגל חילצת אל איה םא .סחוימ בורב תואירק

 היהיש תנמ לע תסנכל תוריחב בוש השענ ןכמ רחאלו ,תסנכל רובעי

 השעת איה המ רמול ךרטצת הגלפמ לכו ,תיתימאה הטויטה המ רורב

 ונחנא .תעצומה הקוחה דגנ וא דעב עיבצת םא :םיטדנמ לבקת איה םא

 םואיתה תא השעת רבד לש ופוסבש וז איה תסנכה ובש בצמ םירצוי

 בורב ,סחוימ בורב לבקתו ,תיגוציי היטרקומדב ארקנ הזש יפכ ,יפוסה

?הז תא האור התא ךיא .םישילש ינש לש בורב וא תסנכה ירבח

.סחוימ בור :רימז קחצי 

 עיגהל ךירצ ךכ רחא הזה רבדהש בשוח התא םאה :לטנגנל םוחנ 

?אל וא ןכ לש הערכהל ,םע לאשמל

 ןויד ירחא רשואש הקוח לש חסונ שיש תאזה היצאוטיסב :רימז קחצי 

 .דחוימ לקשמ םעו יגיגח תויהל ךירצש ךילה אוה םעה לאשמ ,ךשוממ

.יטירק אל הז לבא םע לאשמל ךלוה יתייה

.יטירק אל הז לבא םע לאשמל ךלוה תייהש רמוא התא :רבנע יבצ 

.יגיגח ילמרופ טקא טושפ הז .יטירק אל הז :רימז קחצי 

.בושח אוהש תויהל לוכי ,יגיגחה ילמרופה טקאה :רבנע יבצ 

.דעב עיבצי בורהש יאנתב :ידרו לאפר 

 איה ןהמ תחא רשאכ ,תויצאירו יתש דוע ולעוה הזה רשקהב :רבנע יבצ 

 בור אוה הקוחה תא םילבקמ רשאמה ףוגהו תסנכה ובש בורה םאש

 שי זא ,16 לש בור אוה בורה םא לבא ,םע לאשמב ךרוצ ןיא זא ,לודג

 .םע לאשמל תכלל ךרוצ ןיא ,חיננ 08 היהי בורה םא .ךכב ךרוצ

 ךרוצ שי תויביטרדפ תונידמב םויהש םשכ .ןיינעמ ןויער דוע הלעוה

 ןוויכ אלא ,ונלצא היהי ךכ ,םינוטנקה וא תונידמהמ תחא לכב בורב

 היהי הז ,הלאכ תונידמ-תתל הנידמה תא קלחל רשפא-יא ונלצאש

 םימיוסמ םירזגמב בור לבקל ךרטצת הקוחה ,לשמל .םישוג יפ-לע

 .המודכו חותיפה יבושייב ,םייתדה לצא ,םיברעה לצא :םע לאשמב
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 למעה לכ ירחא .אווש למע הזו ,אווש למע לומעל יאדכ אל :ידרו לאפר 

.עיצמ התאש המ יפל הקוח היהת אלש היהת האצותה ,לודגה

 םהש םינחבמ שיו םייכרע-דח םינחבמ םהש םינחבמ שי :לטנגנל םוחנ 

 םילחנתמ הברה ריכמ ינא יכ םא ,םיכבוסמ ךכ לכו םייתוכאלמ ךכ לכ

 וז לבא דואמ יתייעב הז .םיכייש םה ימל עדוי יניא זא .םיברע םהש

.ןאכ התלעש הדוקנ

 .תננוכמ הפסאל אלו תסנכל אקווד ויהיש תוריחבה יבגל :יערדא ףסוי 

 שי תסנכל תוריחבה ינפל דחא םוי ובש בצמ םיאור אל םתא םאה

 ויהי אל ,םוי ותואב תסנכל ורחבי םישנאש םילוקישהו ןופצב עוריא

 םילוקיש םתוא אלא ,םהילע םירבדמ ונחנאש םייכרעה םילוקישה

 םכל השקש אלא ,תננוכמה הפסאל תוריחב לע םירבדמ ונחנא .םירחא

 קוסעתו הלש תימוימויה הדובעה לע דובעל ךישמתש ,תסנכהמ קתנתהל

 שיש רמולו ,ירמגל םירבדה ןיב דירפהל אל המל .הלש תוליגרה תולאשב

 רחבי אוה ןוחטיבו םולש יניינעבש תעדל ידכ יטנגילטניא קיפסמ רוביצ

 הארנכ רחבי אוה םדא תויוכז לש םייכרע םיניינעבו ,תמיוסמ הגלפמב

.תרחא הגלפמב

 תסנכה .עיצמ התאש וזה היצפואה לע טילחהל ךירצ והשימ :רבנע יבצ 

.טילחהל הכירצ

.יטילופה אשונה לע רבדמ התא :יערדא ףסוי 

.תוישעמה לע :לטנגנל םוחנ 

 אוהש רמול תחא .תויורשפא קדובו תסנכ רבח ןאכ בשוי :יערדא ףסוי 

 לע םירבדמ םתא יכ ,תרזפתמ תסנכהו וזה קוחה תעצה תא עיצמ

?האבה תסנכב היהי אוהש חיטבי ימ לבא ,תוריחב

 .יטקרפ לוקיש בוש אוה לוקישה .יילא תנווכמ הלאשה :ידרו לאפר 

 ריבעת תסנכ יהשוזיאש ןימאמ יניא .ינוציח םרוגל היינפ לע ןאכ רבודמ

 ויהיש עיצמ ינא ןכל .דבלב תננוכמה הפסאל ינוציח עוציבל תויוכמס

 יכ ,עבקיי הזש ךרדב תננוכמה הפסאה םג היהת רשא תסנכל תוריחב

 ןטקיי ,םויה םייקש ןטקה יוכיסה ,רמולכ .יוכיס הזל ןיא יתעדל תרחא

.רתוי דוע

 אבותש הקוח ןיכתש תננוכמ הפסאל היינפהל ךתנווכ :רבנע יבצ 

.תסנכה רושיאל

 יוכיס ןיא ,ינממ רתוי איקב לטנגנל כ"חו ,יתכרעהל :ידרו לאפר 

.אבה יוכיסה תא םגו המצע תא תלסחמ םצעב איהש רמאת תסנכהש

.הלילחו סח .אל :רבנע יבצ 
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 תורשפאה תא תסנכל תתל שי ,םיישעמ תויהל םיצור םא :ידרו לאפר 

 והשמל עיגהל םיצור התא םאה ,עיגהל םיצור המל הלאשה .הקוחל עיגהל

.םיישעמ תויהל יאדכ ,הקוחל עיגהל םיצור םא .הקוחל וא ילאדיא

 תסנכה לע עיפשהל חוכ קיפסמ שי הזה םעלש ןימאמ ינא :דרא יזוע 

 הניחבמ לבא ,הצור אל תילאירוטקס הניחבמ תסנכהש םירבד תושעל

 ,תויונמדזה המכב ומצע תא חיכוה רבדה .תושעל ךרטצת איה תימואל

.003 וק תשרפב וליפא

 תוריחבהו היהו ,ןנוכמה םורופה םג תויהל הרומאש וז איה תסנכהו היה

 תחא םעפש ינפמ ,תדחוימ העבצהב עיבצמ רוביצה רשאכ תסנכל ויהי

 ןתונ קר רבדה ,תננוכמה הפסאל תוריחב ןה הלאש ועדויב עיבצמ אוה

 יתש לש השעמ םירצוי זאש םושמ םע לאשמ לש ןויערל ףקות הנשמ

 ,ףקות לבקמש ףוגה איהו הכאלמה תא השוע תסנכה תחא םעפ .ברעו

 תיתדוקנ תונמדזה הנשי ,תננוכמה הפסאה םג איה תסנכהש ןוויכמ לבא

 הזו ןיינעל הרישי העבצה וז ,רישי ףקות קינעמ רבדה ,רמולכ .היינש

.ערוג אוהש ילבמ ףיסומש הנעמ

 תודגנתה ןיא םיפתתשמה ראשל ,ידרו 'פורפמ ץוח :לטנגנל םוחנ 

 'פורפ .תובישח ול וסחייש רבד אל הז וזה הצובקב לבא ,םע לאשמל

.יגיגח והשמ הזב האור אוה לבא ארונ אל הזש רמא רימז

.וזה תויגיגחה תא הצור ןישח טפושה :רבנע יבצ 

 הצובקב יכ ,ךכ לע ץילמהל םיכלוה ונחנא םא הלאשה :לטנגנל םוחנ 

 לש ,רורשא לש טנמלא םע לאשמ לש אשונב םיאור םישנאה בור וזה

.ךילהתה ףוס תא ןמסמה טקא הז לבא ,תוילמס

 תוידוחייה .יערדא 'פורפמ ץוח הדעב היה אל שיא ,תננוכמ הפסא יבגל

 ךכ ,ישעמ אוה לבא ימדקא דסומ אוהש איה היטרקומדל ןוכמה לש

.םיישעמ םיניינע לע ןאכ םירבדמ ונחנאש

 לע רבוד ןאכ .םע לאשמל העיגמ הקוחהש ינפל ,תחא הגרד הלוע ינא

.סחוימ בורב תואירק שולשב הקוחה תא רשאל ךרטצת תסנכהש ךכ

 ,תוריחבב תויהל ךירצ הקוח ןוניכ לש ךלהמהש וצילמהש הלאכ ויה

 ,הלאשה התלע וז תרגסמב .ןהב יזכרמה אשונה היהי הקוחה ןיינעשו

 ללגב ועיבצי ,ךכמ האצותכ ,םישנאו ןופצב עוריא היהיש תויהל לוכיש

.הקוחה ןיינע לע קר אלו םיינוחטיב םילוקיש

 הצובקל םישלוג ונחנא ךכבו ,הנכה תויהל הכירצש איה תפסונ הגרדמ

 תסנכ לש ןבומב תיטילופ אל הנכה תויהל הכירצ ,םיחכונה תעדל .תרחא

.החמתמו יעוצקמ ,יטילופ אוהש והשמ אלא הליגר
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 הכירצ םיפסונ םיפוג םע דחי תסנכה .ךופהה הנפמה תא השוע ינא וישכע

 תסנכל רמאייש ידכ ,ןושארה בלשה תויהל ךירצ הז .הקוחה תא ןיכהל

 ןכמ רחאלש תסנכה .ןיינעה לע דובעל ליחתתשו הדיקפת הזש ,ןכמ רחאל

 ינש דע ,סחוימ בורב תואירק שולשב תעצומה הטויטה תא רשאל ךרטצת

 לכ .תוריחב ויהי ןכמ רחאלו ,תסנכה ירבח בור תכימתב ילוא וא ,םישילש

 תוריחב שי ןכ ירחא .דוסי-קוחב ןגועמ תויהל ךירצ עגרכ רמוא ינאש המ

 םע לאשמ שי ןכ ירחאו תישילשה םעפב ןיינעה תא תורשאמש תודחוימ

 ןתונ רשא ,םויק ,ברעו יתש לש תרגסמ ,יגיגח טקא  םיוסמ ןבומב אוהש

.יפוסה ףקותה תא

.תיבויח הייהת תולאשה יתש לע הבושתהש יאנתב הז :ידרו לאפר 
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ג ןויד תצובק

 רסוח היה םימדוקה םיבבסב ונל ויהש םיישקה דחא :רבנע יבצ 

 ןיבל הנכהה בלש ןיב דירפהל ,ןוידה לש םימיוסמ םיקלחב ,תורשפאה

 םאה .הקוחה תא ןיכה ימב ןבומכ הנתומ רושיאה ןיינע .רושיאה בלש

 וא ,התוא רשאמש ףוגה םג היהי הקוחה תא חסינו ןיכהש ףוג ותוא

 לכ וא תננוכמ הפסא ןיעמ ,ירטנמלרפ-ץוח ףוג ,רחא ףוג הז היהי אמש

.תרחא ךרד

 ךכ ,תולאשה לכ תא גיצנ .תולאשל סחייתהל םיפתתשמהמ שקבנ ונחנא

.סחייתהל הצור אוה םהילאש םיניינע םתואל סחייתי ורותב דחא לכש

 םירבדה תא יתללקש ,תורחא תונידמב לבוקמש יפכ :לארה לארשי 

 הקוחל עגונב תוששחה תא דחוימבו תילארשיה הרבחה תא יתנבה יפל

 םנמא איהש היצניבמוק עיצמ יתייה .הב םיטלוב דואמ םיגוחל שיש

.הבר הדימב תוששח גיפהל הלוכי לבא ,תכבוסמ

 ןוכנ .תמייק איה תורחא תונידמבש ןבומב קר אל תלעות שי הקוחל

 תנווכה לשו תרוסמ לש ןיינע םגו יכוניח ןיינע הזו ,םייק הז םש םגש

 לכ עיגהל הכירצ איהש ךכל רבעמ ,רוביצ לש תיביטמרונ תוגהנתה

 תובישח שי התלבק ךילהתל םג ,ןכל .המודכו טפשמה-תיבב ןחבמל םוי

 השגרה רוביצל ןתניתו ןוכנ ןכוי אוהש הדימבש בשוח ינא ,הבורמ

 הברה היהת הקוחה ירוחאמ הדימעה םג ,וב ובשחתהו ותוא ולאשש

.תיתועמשמ רתוי

 לאשמ ירחאש בשוח ינא .םעה לאשמ ןיינע תא םדקל שי ,לוכ םדוק

 ,םויהש יל המדנ יכ ,אשונב תודמוע ןה הפיא תונד תוצובק ינימ לכ ,םע

 איה ,הקוחה תא םיחוד םהש תוביסה תחא ,םידרחה תא םיעמוש םא

 םהש ךכל ועיגי ,תיפרגומד הניחבמ ,דחא םויש םיבשוח םהש םושמ

 רבדה ךכו הלאכ םירבד ודפרטי םהש תסנכב םישנא לש וזכ תומכ ויהי

 רוביצה יבגל יניירק ר"ד ירבדמ קהבומ ןפואב יתמשרתה ךכ .ללכיי אל

 ונל רמא אוה .םירבדה תא עומשל יתרעטצה דואמ ,בגא ךרד .יברעה

 הניחבמ םא תועמשמ םוש הזל ןיא לבא ,הקוח ולבקת םתא' )םידוהיה(

 הנידמ ןוגכ םימיוסמ םירבד ובש בצמל עיגנ )םיברעה( ונחנא תיפרגומד

 דוסיה תונורקעמ דחא תויהל לוכי הז .'ונל ואריי אל תיטרקומדו תידוהי

 יניא יתמא ןפואבו ןוכנ הזו ,הז תא השעת תואיצמה לבא ,םינשמ אלש

.הז לע תונעל המ עדוי

 ינא ,םהלש תויצרופורפה תא ולבקיו םע לאשמב ואריי םירבדהשכ



711
ןושאר בשומ

 תניחבמ םג םידמוע ונחנא הפיא ,רתוי וא תוחפ ,עדנ ונחנאש בשוח

.תינורקעה תוסחייתהה

.תסנכל תודחוימ תוריחב השוע םג יתייה הז תובקעב

?הקוח אל וא הקוח יבגל םע לאשמ לע רבדמ התא :לטנגנל םוחנ 

.הלודג הדובע תאז .הקוח חינהל ךירצ ןבומכ לבא .ןכ :לארה לארשי 

?הקוחה תא חינמ ימ :לטנגנל םוחנ 

 הזש םיבשוח םהש םושמ ןאכל םיאב םישנאש יל הארנ :לארה לארשי 

.בושח דואמ רבד

 לבא ,האלמה הקוחה תא רוביצל גיצהל ךירצ םא חוטב אל ןיידע ינא

 הקוח דעב היהת העבצהה ,הקוחה לש הנכות המ עדי רוביצהש ירחא

 איהש םושמ ,תסנכה ידי-לע לבקתת הקוחהש םיאתמ יל הארנ .דגנ וא

 תודחוימ תוריחב םייקל םג זאו ,הב קמעתהלו ןודל הלוכי תאז לכב

 .ולש םיגיצנה תא רחוב אוה המ לע עדיי רוביצהש ידכ ,תסנכל

 םכותב רשא םירטמרפל תועצה וא תורעה המכ יל שי :ןומרכ קירא 

 ימצעל ראתל לוכי יתייה םא ,ילמיטפוא ןפואב .ךילהה תא םקמל רשפא

 ירחא רורשאה לש ינקירמאה ךילהב רחוב יתייה ,יוצרה ךילהתה תא

 ילמרופה דצל קר ןווכתמ יניא .קתרמ ךילהת היה הז .היפלדליפ תדיעו

 .יכוניחה ןפל םג אלא ,רשאל תוכירצ ויהש תונידמ 31 ךותמ עשת לש

 תועמשמ התייה הזה ךילהתלו םישנא יפלא ופתתשה רורשאה ךילהתב

 ויהש תויביטמרונה תורגסמה תמנפה לש םיסופדה תא הקצי רשא

 בלשה תא ונצמחהש םושמ ונתאמ קוחר הז ךילה .הקוחב תונומט

 ירחא םינש תורשע לש תואיצמב הקוח לע םויה םירבדמ ונחנא .ןנוכמה

 אל ףאש תואיצמבו ,תורחא תוצובקב םג רכזוהש ןיינע ,הנידמה תמקה

 אל םהבש םיאנתה ינש הלא ,רמולכ .רטשמה תא תונשל ןווכתמ דחא

.הקוח םיננוכמ

 היגוס .תויגוס יתש ןיב חתמ ונשי רשאכ אשונב םינד ונחנא

 הקיטילופהמ ךילהה תא דירפהל ךרוצה איה ,ייניעב דואמ הבושחש

 היוור ,יטנרהניא ןפואב ,תימוימויה הקיטילופה .הלש ימוימויה לוקישהמו

 םילוקיש ,םייגולואדיא םילוקיש ,םיילאירוטקס םילוקישב ,םיסרטניאב

 ,ךורא חווט לש תוינידמל םיעגונ םה םא וליפא ,הלא לכ .םירחאו הלאכ

 יתקוחה ךילהה יתעדלש ,תיטילופ-תיתגלפמ הקימניד יהשוזיאב םיגצוימ

.הנממ דרפנ תויהל ךירצ

 הצובקב םימדוקה םינוידה דחאב התלע יררה ךילה לש תויתייעבה

 ,דוסיה-יקוח לש ךילהב ונעקתנ 2991 תנשבש םש יתרמא .הב יתפתתשהש
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 קובדל ךרדה תא שפחל עיצמ יתייה דחא דצמ .תאזה תואיצמה ללגב

 תויהל וננוצרב ינש דצמ .הקיטילופהמ ומצע תא דירפיש ךילהב

 יזכרמה המוקמ לע רתוות תסנכהש יתעד לע הלעמ יניא .םייטמגרפ

.ותא דדומתהל םיבייח ונחנאש חתמ רצונ ןאכ ,רורשאה ךילהב

 הזו רטשמה תטיש ךותמ רזגיהל ךירצ ךילההש בשוח ינא ,היינש הדוקנ

 לוכהו הבתכנ הקוחהש רמול ןתינ ,רמולכ .הקוחב יזכרמ קרפל רושק

 דירפהל רשפא-יאש ןועטל שקבמ ינא .התוא ררשאל ךירצ וישכעו רדסב

 היטרקומדהש עבקנ רטשמה קרפב לשמל םא .רטשמה תטיש ךותב

 הרתיווש היטרקומד ירק ,תכוותמ תירטנמלרפ היטרקומד איה תילארשיה

 ,ילוכו תויבור אל ןה תוריחבה רמולכ ,היטרקומדה לש רישיה דממה לע

 לבא ,תורחא תויורשפא ויהיש ןכתיי .םע לאשמל תורשפא ןיא יתעדל

 אוהש יפכ רטשמה יפואל רושק תויהל בייח ךילההש איה ילש הנעטה

.רטשמה קרפב ,הקוחה לש יזכרמה קרפב רדגוי

 םא .תסנכל ךומסב דרפנ ףוג וא תסנכה הז ,יתעדל ,ונל ראשנש המ

 ךילהה תא דירפהל םיצורו ,םייטמגרפ דואמ תויהל וננוצרבש טילחנ

 םימגדה דחא .וזה תורשפאה תא לוקשל ץילממ יתייה ,הקיטילופהמ

 אל עגרכ .תוסנכ יתש ידי-לע תויהל ךירצ רורשאהש עיצה ,ןאכ וגצוהש

 תחא תסנכ םאה הלאשל עגונב םיבגשנ תונויער יל ןיא ,םיטרפל סנכא

 תא ןיכת תחא תסנכ וא התוא רשאת תרחא תסנכו הקוחה תא ןיכת

 ררשאת תסנכהש איה הביטנרטלאה לבא ינוציח ףוג תועצמאב הקוחה

 ירחא קרו תוריחבל וכחי זאו ,תואירק שולשב דחא בוביסב התוא

.רובעת הקוחה ,תואירק שולשב רשאת תפסונ תסנכש

 םינוידה דחאב התנוכ איהש יפכ ,תיזוידנרג תיארנש ,היינש הביטנרטלא

 םיכלוהש קוח קקוחת תסנכהש איה ,תירשפא יתלב ילואו ,םימדוקה

 תיתקוחה הפסאבש עבקת תסנכהו תיתקוח הפסא רחבית ןהבש תוריחבל

 ,םיאקיטילופ תויהל םילוכי .תסנכ ירבח תויהל םילוכי אל תאזה

 יתש ךשמב ונהכי אל ורחבייש םיאקיטילופש ליבגהל הלוכי תסנכהו

 ררשאיש הז םג אוה ,הקוח ןיכי םג הזה ףוגהש רמול היהי ןתינ .תויצנדק

.הלאה תויורשפאה יתש ןיב הדרפה הנה .הקוחה תא

 ןפואב האור יניאש איה ,וזה תורשפאה דגנכ ילש הנעטה :לטנגנל םוחנ 

 לע תורודל עיפשמש יתקוחה יכרעה אשונבש תרמוא תסנכה תא ישעמ

 והשימל טיברשה תא תנתונו קחשמהמ תאצוי איה ,לארשי תנידמ לש הינפ

 ראשנ יניאו ינשה תיבל ךלוה ינאש םויה ירהצב שמשכ יל רורב .רחא

.הזה ךילהתל בור היהי אלש רורב ,ינומכ םיבשוח םא ,הככ םא .תסנכב
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 וב םיקוסע ונחנאש ישעמ רבד םכתא קולחל הצור ינא :ןומרכ קירא 

 םישדוחב .תויטקרפה ירוחאמש תויביאנה לע ילוא דיעמ רשאו וישכע

 המקה ידי-לע תירוביצה הצעומל םילשמ ךילהב ונלחתה ,םינורחאה

 תחא ,הפיח רוזאב תחא :תוירוזא תוצעומ עברא שי .תוצעומ שש לש

 אוה ןורוא רמ םש ,בגנב תחאו ןיעידומ לבחב תחא ,ןורשה רוזאב

 'פורפ תושארב ןיד יכרוע לש הצעומ ,תוצעומ יתש דוע שי .יוגיהה תווצב

 איה ינבל יפיצש 'ךשמהה רוד' הל ונארקש הנורחא הצעומו יאביל דוד

 ,רמולכ .שיא 07-כ שי הלאה תוצעומהמ תחא לכב .הלש שאר תבשויה

 הלאה םיאשונב םיקסעתמש שיא 005-כ לע םירבדמ ונחנא םואתפ

 הנידמה תודלותב ןושאר ןויסינ םג והז לבא ,תיכוניח איה הרטמהשכ

 תוריחבה דע הרקי אלו ,רחמ הרקי אל הז .הטמלמ ץחל והשזיא רוציל

 יתייה אל לבא ,חווט ךורא ךלהמ תויהל ךרטצי הז ילוא ,תובורקה

 םוקמ והשזיאבש הטמלמ ירוביצ ןיינע לש ,הסמ לש תורצוויהב לזלזמ

 .הקיטילופה לע עיבצהל יושע

 תויהל ךירצ הקוחה תא רשאיש ףוגהש בשוח ינא :רצינמרק יכדרמ 

 םיעדוי הב םירחובהש תסנכ תויהל הכירצ וז .תחא היצקיפידומב תסנכה

 םגו םיקקוחמ תיב םג היהת איהש ,לופכ טדנמ היהי הלש טדנמהש

 ןכתיי טלחהב .עיבצמ אוה הז לעו תאז עדוי רוביצהו ,תננוכמ הפסא

 קפס ןיא .תוישעמ ןניא ןה לבא ,תונורתי תורחא תויורשפאל שיש

 ימ ידי-לע הינפל חנויש חסונב םייוניש סינכהל תוכמס היהת תסנכלש

 .ותוא ןיכיש

%66 תוביבסב אוהש בור ביבס סנכתהל היהי ךירצש יל המדנ -  והז .%06

 טקיורפה תא ךפוה הזכ בור ,דחא דצמ יעצמא ןורתפ הארנ ייניעבש בור

 היצמיטיגלב עגופש בור וא ףטחמ לש בור ונניא הז ינש דצמו ירשפאל

 תדרל ןיאש יל הארנ .הקוח תלבק לש תוילמסהו תויכוניחה תויועמשמבו

.%06 לש בורמ

.תסנכ ירבח 27 :ןומרכ קירא 

 זאש םושמ ,הזמ הלעמל הברה ץפוק יתייה אל .ןכ :רצינמרק יכדרמ 

 םייקל ,יתעדל ,ןוכנ היהי .והשמל ליבוי ךלהמהש יוכיסה תא םיניטקמ

 תויהל ךירצ הזה ןיינעב .תסנכב היהיש רושיאה תובקעב םע לאשמ

 ,הקוחב רבודמ .תירטנמלרפה היטרקומדה ןויער לש םייטמגוד םידיסח

 דמעמ הל היהישו הקזח היצמיטיגל לבקת איהש ךכל תובישח שיו

 תכלל היהי ןוכנ ,הלש דמעמה תא קזחל ידכ .ילמסו יכוניח ,ירוביצ

 ,הקוחה לש ידוחייהו דחוימה יפואה תא שיגדהל ידכ םע לאשמל
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 תומרונה תא עבוקש ןנוכמה ךמסמל עגונב רוביצה לש ןכ תרימאב

 תרשבמה תינונס תניחבב רבדה ןיא .הנידמה לש תונוילעהו תויסיסבה

 ללכה תא רשאמה גירח והז ,ךפהל .םעה ילאשמ לש ביבאה אוב תא

 .םע ילאשמ םיכרוע ןיא ויפלש

.אל וא ןכ ,תחא הקוח זאו :לטנגנל םוחנ 

.אל וא ןכ ,תחא הקוח :רצינמרק יכדרמ 

 היהת םע לאשמבש הצריש תסנכב טועימ תויהל לוכי אל :האירק 

?העצה לומ העצה

.תסנכ ירבח 53 וא 04 תוחפל ויהי :לטנגנל םוחנ 

.השק דואמ קסע יל הארנ הז :רצינמרק יכדרמ 

 לש הטלחה רושיאל םע לאשמ םייקל םצעב רמוא התא :האירק 

.תסנכה

.רורשא הז :לטנגנל םוחנ 

 סחיב םע ילאשמ לש תורשפאה יבגל יטפקס ינא :רצינמרק יכדרמ 

 םיחרזאהמ שורדל השק דואמ לבא ,אשנתהל הצור ינניא .תועצה יתשל

 ,םיפיעס לש תובר תורשע םהמ דחא לכבש םיפיקמ םיכמסמ ינש תחקל

.'ב וא 'א ךמסמב םיכמות םה םאה טילחהלו םהינש תא לוקשל

 תא תוצמל ידכ תחא הלאש דוע ךתוא לואשל הצור ינא :לטנגנל םוחנ 

 תנכה לש אשונב תסנכה יפלכ לודג יד ןומא רסוח םייקש רחאמ .ןיינעה

 םימרוג םע דחי תסנכב תושעיהל ךירצ ךילהתהש הנבה שי ,הקוחה

 תסנכה לש רושיאהש בשוח התא םאה איה הלאשה .םיינוציח םייעוצקמ

 הכימסה תסנכהש ףוגהש ירחא ,רמולכ ,תיביטגנה ךרדב תויהל לוכי

 עיצי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמהו טפשמו קוח הקוח תדעו ירק ,ותוא

 תא בושו בוש וחדי תסנכב ובש בצמ םואתפ רצוויי ,הקוחל הטויט

 איבהל וכרטצי אל םהש איה העצהה ןכל ?ןודיי ןיינעהש דע אשונה

 ,רמולכ .םע לאשמל ףוסב םיעיגמ הרקמ לכבש םושמ ,יביטיזופ רושיאל

%66 לש יביטיזופ רושיא היהי אל -  ךרטצת תסנכה ,ךפהל אלא ,%06

.הזה ףוגה לש העצהה תא תוחדל ידכ %15 סייגל

 הכירצ תסנכה .החוד תסנכ לש ,הזכ לדומל םוקמ ןיא :רצינמרק יכדרמ 

.דחוימ ןיינע אוה בוריסו ,הקוחה תא ץמאל

.רתוי רהמ הקוחל איבהל הלוכי תיביטגנה הטישה :לטנגנל םוחנ 

 הקיטילופהמ ךילהה תא דירפהל ןוצרה תא ןיבמ ינא :ןורוא םייח 

 םהבש תורחא תוכרעמ יתיאר אל .םיאקיטילופל םינווכתמ םצעב רשאכ

.רבד לש ופוסב רתוי ןטק םוקמ תספות הקיטילופה
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 בוט רתוי עמשנ הזו 'תוירוביצ' םירמוא םויה :לטנגנל םוחנ 

.הקיטילופמ

 אשונה לע רבדמ ינאש ףא לע ,יטפקסכ ןאכ יתוא םיגיצמ :ןורוא םייח 

 הקוחל םירושק אלש םיקומינמ ,םירחא תומוקמ ינימ לכבו לילגבו בגנב

 אלא הקוחה לש הקיטילופב אל .הקיטילופב םירושקש םיקומינמ אלא

 תא תושעל רשפאש בשוח יניא .הזה ןוידה לע הכילשמש הקיטילופב

 ינא .תויעבהמ קלח לע רבגתהל רשפא ךיא רמוא ףכתו תאזה הדרפהה

 תסנכש ושעי ךיא עדוי יניא .עיצה רצינמרק 'פורפש ןויער ללכשל הצור

 תסנכהש ךירצש בשוח ינא .ררשאת היינשה תסנכהו קקוחת תחא

 תסנכהו ,הקוח םיקקוחמ האבה תסנכבש הטלחה לבקת תיחכונה

 שי ןכמ רחאלו ךילהה לש ורקיע תא תעבוק םגו תרשאמ תיחכונה

 רחוב אוהש טילחי רוביצהמ קלחש תויהל לוכי .םיאשונה לכ לע תוריחב

 האמב הקוחה אשונ לע קבאי חטבלש והשימ שי םש יכ 'א הגלפמב

 תלבקמ האבה תסנכה .הקוחה לע תוריחב אל ןה הלא לבא ,םיזוחא

 ךיא טרפמש קוחב אלא טדנמב קר רבודמ ןיא .תמדוקה תסנכהמ טדנמ

 רוביצה ,ראשה ןיב ,רשאכ הבכרה היהי המו הדעווב היהי ימ ,םיקקוחמ

 המדנ .הזה אשונב קוסעל היהת האבה תסנכה לש תולטמה תחאש עדיי

 ןיב םואתפ טילחת תסנכ וזיאש השוחתה תא והשמב ההקי הזש יל

.התוא הריבעמו הקוח תמכסמ איהש ,אבה ץיקה בשומל ףרוחה בשומ

 חישה לכ תא חתפיש רתוי ךבוסמו רתוי הנבומ ךילה היהיש איה ונתנווכ

 יפל ,תוצובקה לכ תא ,םיגוחה לכ תא ,תוריחבה תכרעמ לכ תא ,ירוביצה

 ופוסבש הזה חישה ךותב בלתשהל - תודמע יפל ,תועוצקמ יפל ,םירוזא

.תסנכה ךותב תויהל ךירצ ,יתעדל ,רבד לש

 לש תדחוימ הדעווב להנתמ ןיינעהש ,לשמל ,שארמ טילחת םג תסנכה

 לבא ,תאזה הרטמל תננוכתמש םיחמומ תדעו הנשי הדי לעו תסנכה

 קר אל ,תאז רמוא ינא .תסנכה ךותב ימינפ ךילה לש איה תוכמסה

 לש ךילהה יכ ,םייטקט םיקומינמ לוכ םדוק לבא םייטקט םיקומינמ

 הדמעמ תא וא היתויוכמס תא םצמצמ ןידב וב םירבדמ ונחנאש הקוחה

 ןוילעה טפשמה-תיב לש ודמעמב ,םייזכרמ םיאשונ ינשב תסנכה לש

 .הקיקחה לש תשרפמה היצנטסניאה תויהל ותוכמסבו

 .רחא ףוג והשזיאל הקוחה ןוניכ ןיינע תא ריבעהל ןוכנ אל יל הארנ

 יוטיב ידיל אובת ךיא ,ותויגוצייל גאדי ימ ,יגוציי היהי אוה הרוצ וזיאב

 הזה הנבמה יפ-לע היהתש ןיינעה םג .םייתייעב םיניינע הלא ,ותויגוציי

 הרוש שי .ןוכנ ןויער אל הז ,תסנכה לש וזה הדעוול תצעיימ תרגסמ



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

221
הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה

 לכ תא םכל תתל לוכי רבנע ד"וע ,תסנכב םידבכ םיקוח לש הכורא

 ,תורבח לע ה'צקורפ תדעו לש תוצלמה םושיי ויה םצעבש ,המישרה

 הל עצומש המ תא תוניצרב הלקש תסנכה .המודכו תואירב לע והינב

 ,םה קר אלו ,םיברועמ דואמ ויה וללה תודעווה שאר יבשוי ללכ ךרדבו

 םיכילהל .רתוי אלו העצה תניחבב היה רבדה לבא ,תסנכה תלועפ ךותב

 וא ,'שדקו האר הזכ' תניחבב אל הז לבא דבכ לקשמ היה םייניצר

.התוא םילסופ םתאש וא ,הליבחה לכ תא םיחקול םתאש

 לאשמל דגנתמ ינא .םע לאשמ אשונב הנורחא הרעה ריעהל ינוצרב

 הגיסנ אשונב םע לאשמ לש ןויער היה .הזה אשונב ידיחיו ןושאר םע

 לאשמש הטלחה לבקנ םאש איה רבדבש תויתייעבה ,םירחא םיאשונבו

 םעה לאשמ ,ונלש תינויצוטיטסנוקה תכרעמהמ קלח תויהל ךפוה םע

.הנבמה ךותמ קלח היהי

.תרדסומ אל עוציבה ךרד לבא ,םע לאשמל קוח שי :רבנע יבצ 

 םשוי אל םויה דעש הרקמ הז ןיאו םע לאשמ לע קוח שי :ןורוא םייח 

 ןוידה ךלהמב .קקוחי אוה ךיא יבגל המכסהל עיגהל וחילצה אל םגו

 רשפא .םעה לאשמ ביבס היהיש המ לכ תא ייניע דגנל האור ינא הזה

 המכו שי םידרח המכ קוידב עדיי והשימ לבא סחוימ בור ךירצש רמול

 תא לרטנל ידכ ,םע לאשמב דחוימ בור הצור אוהש דיגיו שי םיברע

 הארנ ,תאזה הרטמל קר הנבומ היהיש ךילה לכ .הלא תא לרטנלו הלא

 השעי רבכ הזה ךילהה תא ןנוכיש ימש ,טושפה םעטהמ ייניעב לוספ

 תא םייקל ףידעמ ינא .האצותה תא לבקל ידכ ךילהה לע הקיטילופ

 םיאשונ דואמ הברהב תדקפתמ בגאש ,תמייק איהש תרגסמב תכרעמה

 הב היהיש תסנכ הצור ינא רמולו ןנכתל לוכי אל דחא ףאו .םינוש

 יניינעב הרוק המ יתוא ןיינעמ אל לבא הנידמהמ תד תדרפה לע בור

 .רצינמרק 'פורפ רמאש יפכ תואירב קוח יניינעב הרוק המ וא הללאמר

 תסנכהו תגציימ איהש לולכמה לכ לע ,איהש יפכ היהת תסנכה ,ןכל

.הקוח לע אל וא ןכ טילחת םג תאזה

 היופצ הקוח לש ןוניכל םיכלוהש טילחתש תסנכש בשוח ינא ,בגא

 .םינכתה תלאש לע אלו הכילהה לש הטלחהה םצע לע לודג תומיעל

 תסנכב רורב בור היהי ,הקוח לע הטלחה היהתש ירחא יכ .יתפקשה וז

 .ימיספ ינא ןכל .הינכת יבגל

 איה הקוח לש ךילהתל סנכיהל הטלחההש םיניבמ םישנא הברה

 יביכרמ תא טטרסל ,רתוי וא תוחפ ,םיעדוי םלוכ יכ ,תיתוהמ הטלחה

 םא ןיב ןכל .הקוחה לש ךילהה תא עצבל הכירצ תסנכה םא הקוחה
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 רוצית תוחפל איה ,והשימ עיגרת וא ,והשימ דיחפת ילוא וזה הגרדמה

.רורב לולסמ

 הברה דוע היהת הקוח תקיקח לע תסנכ לש הטלחה :לטנגנל םוחנ 

 ןיכהל ךרטצת תסנכה אלא ,הטלחהב לבקתת אל איה יכ תבכרומ רתוי

.הקוח תנכה :דוסי-קוח

.תוריחב שי תוסנכה יתש ןיבו תמדוק תסנכב הרקי הז :ןורוא םייח 

.ןכ :רבנע יבצ 

 לכלש בשוח ינא .ןורוא רמ לש ותעד לע קלוח ינא :ןמרבוג המלש 

 םושל תינויע הניחבמ הקוקז אל איה .הקוח רשאל טדנמ שי תסנכ

 תבייח הקינכטה ,רבנע ד"וע ןייצש יפכ ,ןבומכ .שדח ךימסמ ךמסמ

 לבא ,הקוח תלבקל םירדסה תא עבקי רשא דוסי-קוח תקיקח תויהל

 תלבק לש םוטנמומה תריבשל איבתש תכרעמ עיצהל ,יתעדל ,רוסא

 ךישמהל ךירצ ,הקוח תנכהל דוסיה-קוח תא הקקוח תסנכהשמ .הקוח

 תראשהש םושמ ,תסנכ התוא ידי-לע הקוחה תא םייסלו הזה ךילהתב

 לולע רבדהש םושמ תנכוסמ ,האבה תסנכל הקוחה רושיא לש דיקפתה

.השדחה תסנכה בושחת המ תעדל ןיא ןכש ,ךילהתה תא דפרטל

 המכסה אלו המכסהב הקוח םיצור ונחנא .תנתונה איה :רבנע יבצ 

.תיעגר

 וא הקוח לבקל היואר תסנכ לכש רמוא ינא עודמ .ןכ  :ןמרבוג המלש 

 הקוח לע רבודמ הנידמה תמקה לע הזרכהב ,לוכ םדוק ?הקוח רשאל

 לש טנמלאה תא הללכש הקולחה רבדב ם"ואה תטלחהמ האצותכ הזו

 ךילה אוה ינשה רבדה .תונידמה יתשמ תחא לכ ידי-לע הקוח תקיקח

 תשרופמ הרימא שי יררה תטלחהב .וילא תביוחמ תסנכ לכש יררה

 רטש הפ שי ןכל .הקוחל ודגואיו וסנוכי םה ,דוסיה-יקוח תקיקח םותבש

.ול תביוחמ תסנכ לכ רשא בוח

 ידי-לע דוסיה-קוחב עבקייש יפכ ןכוהש חסונה לש רושיאה ךילהת ירחא

 ,םע לאשמב ,רצינמרק 'פורפ תעדל םג ומכ ,יתעדל ךרוצ שי ,תסנכה

 לע םע לאשמ לש הזה אשונה יבגל דבכ ונתאמ םיבר בלש ףא לע

 ידי-לע תלבוקמ אהת הקוחהש ךכל םורגל ץוחנ ,יתעדל .ויתויועמשמ לכ

 רחאל תוסנכ תורשע רובעכ םגש ידכ ,ןיפיקעב אלו ןירשימב רוביצה

 וזכ הרוצבו התוא ונרמיתש ןועטל תסנכ לכות אל ,הקוחה לבקתתש

 רשאלו ליגרה הקיקחה ךילהתמ גורחל םיחרכומ .םלועל העיגה הקוחה

.םע לאשמב הקוחה תא

 טילחת תחא תסנכש תורשפאה תא לולשל רשפא-יא לבא :רבנע יבצ 
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 הריאשמו הקוח תקיקחל דוסי-קוח תקקוחמ איהש ךכב קפתסת איהש

.האבה תסנכל הקוחה תקיקח תא

 תא רשאת האבה תסנכה קרש ץילממ ינניא ,שרופמב  :ןמרבוג המלש 

 דוסי-קוח תא קקוחת רשא תסנכהש ךכל ףואשל שי יתעדל .הקוחה

 ,קיפסת אל איה םא .הקוחה תא רשאת םגש וז היהת איה ,הקוחה תנכה

 לולע רבדהו ,דואמ רעצמ הז היהי יתעדל לבא .קיפסת אל איה זא

.הקוחה תלבקב לבחל

 ,הזה ךילהתה לכ ירחא רבד לש ופוסבש תודגנתה ךל שי :לטנגנל םוחנ 

?םע לאשמל רובעי רבדה

.דעב טלחהב ינא .אל :ןמרבוג המלש 

 תוריחבהש רצינמרק 'פורפ לש העצהל סחייתהל ינוצרב :יניירק ליאכימ 

 תא ודימעי ,הקוחה תא רשאתש הנממ םיפצמ ונחנאש תסנכ התואל

 לכל תורשפאה תא תתל ידכ ,תוריחבה לש חישה דקומב הקוחה תלאש

.אשונב עיפשהל ,םיניינועמש הלא

 ביבס היהש חוכיווה תא רכוז ינא ,םע לאשמ לש גשומה תא םיריכזמשכ

 ןימיב םיגוח לש טלובה ןוצרהו םיחטשהמ הגיסנ ןיינעל הזה אשונה

 םיפצמ ,יתעדל .ולש העפשהה חוכ תניחבמ יברעה רוביצה תא לרטנל

 ךכ ,יברעה רוביצה דצמ תוביוחמלו הכימתל וכזי ,הב רומאהו ,הקוחש

 לש גשומה םצעב םוגפי ,הזה רוביצה לש העפשה לרטנל ןויסינ לכש

 םא ,יתעדל .הנידמה יחרזא לכל ףתושמ והשמ תויהל התרטמבו הקוחה

 רוביצה ךותב תושיגה תאו רוכינה תא ריבגי קר רבדה ,היהיש המ הז

.ךילהתה לכמ קלח תויהל אל תוארוקש יברעה

.סחוימ בור היהיש הצור אל התאש רמוא התא :לטנגנל םוחנ 

.ליגר בור היהי ,בור היהי םא ,אל :יניירק ליאכימ 

.ליגר בור היהי הזש הז לע דמוע התא :לטנגנל םוחנ 

.ןכ :יניירק ליאכימ 

.םע לאשמב ליגר בור :רבנע יבצ 

.םע לאשמב :יניירק ליאכימ 

 תאז .םורווק היהיש שרוד התא םא לואשל הצור ינא :לטנגנל םוחנ 

.םעה לאשמב ,ילמינימ ,שארמ עובק םיפתתשמ רפסמ ,תרמוא

 לע שארמ ונעדוהו תסנכב ךילהתב ונלחתה םא ,אל :יניירק ליאכימ 

.תרשאמ תסנכהש הז

 ךרדב הקוח תוילרדפ תונידמבש תרמואש העצה התלע :רבנע יבצ 

 לכב .תונידמב םג אלא יזכרמה ףוגב קר אל רושיא הנועט ללכ
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 הנידמ אל ונחנא ירה ,ונלצא .בור לבקל הקוחה הכירצ הנידמו הנידמ

 רמש תאזכ היהת הקוחהש ידכ ,ואוב ,תרמוא העצה התוא ,תיביטרדפ

 ,יברע רזגמ - םירזגמ עבקנ ואוב ,הנממ וששחי אל יניירק ר"ד וא לארה

 הנתנ .םעה לאשמ תא םייקנו - ילוכו חותיפה תורייע רזגמ ,יתד רזגמ

 .בור לבקת הקוחה הלאה םירזגמהמ דחא לכבש ךכב הקוחה תלבק תא

.םכינפב התוא םש ינאו התלעוהש העצהה לע רזוח ינא

 בשוח ינא .הרצקב הילע ביגא ,יילא תינפומ הלאשה םא :יניירק ליאכימ 

.םיקלחמ המ יפל - יסיסבה ישוקב לקתי הקולחה תא תושעל ןויסינהש

.ןורתפ אצמיי תינכט הניחבמש החנהב :רבנע יבצ 

.תאזכ החנה ןיא :ןורוא םייח 

.הפיפח לש היעב שי :לטנגנל םוחנ 

 לבא ,הבוט הנווכה םנמא .ישעמ אל הזש בשוח ינא :יניירק ליאכימ 

 ךילהבש בשוח ינא .ישעמ אל ןיינעה ,יטמגרפ תויהל םא ,יתעדל

 ,ידרחכ ינא ,יברעכ ינא ובש רוניצה םייקו לולקש שי ליגרה יטרקומדה

.עיפשהל לוכי לרבילכ ינא

 אצוי ינאו וישכע דע ולעוהש תועדהמ טעמב הנוש יתעד :באר דוד 

.תונוש תצק אצומ תודוקנ שולש ךותמ

 

 םיפוצ םלוכש יפכ הכאלמה תא השעת תסנכהש ןומא יל ןיא .א

 איהש תונורחאה םינשה 45-ב החיכוה אל איהש ינפמ ,השעת איהש

.תאזה הבושחה הדובעה תא תושעל תלגוסמ

 והשימש אל הז .םעה אוה הקוחה לש תוכמסה רוקמש ןימאמ ינא  .ב

 הקוח רובע עיבצהל ול םירשפאמש ךכ ידי-לע הבוט םעל השוע

 ונחנאש ,וילא םיעיגמ ונלוכש הזוחה הזו םעהמ תעבונ הקוחש אלא

.ונלש הנידמה תא םימייקמו ונייחב םיטלוש ונא ךכש םיטילחמ

 לכ תא דמליו ןובנו םכח רוביצ אוהש ילארשיה רוביצב ןומא יל שי  .ג

.תובוט תוטלחהל עיגיו דומלל ךירצש המ

 םצמצל םיכירצש ןימאמ ינא ,ולאה תוחנהה שולשמ אצוי ינאש ןוויכמ

 םיעיגמ הכרדש תכרעמהמ הצורמ יניא .הקוח תריציב תסנכה דיקפת תא

 תויהל ךירצ הקוחה רושיאב תסנכה לש דיקפתהש ןימאמ ינא .תסנכל

 וא ןכ ,תננוכמ הדעו םיקהל םא הטלחהב םכתסהל ךירצ אוה .ילמינימ

 היהי אל זאו( םעל תעצומה הקוחה לע העבצהה תא ריבעהל םאהו ,אל

 איה הטלחהה ,אל וא עיפשהל לוכי רבדה םאה ,ךתלאשל .)סחוימ בור
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 ריבעהל הטילחמ טושפ איה אלא הקוחה תא תרשאמ אל תסנכהש

.םעל האלה התוא

?םעל הטלחהה תא םיריבעמ אלש טילחת איה םאו :האירק 

.ךלהמה םייתסי הזב זא :באר דוד 

 אל וליפא איהש וא הטויט הניכמ תסנכהש רמוא התא :לטנגנל םוחנ 

.הטויט הניכמ

 ךכ רחאו הטויט הניכמ תננוכמה הפסאהש ןימאמ ינא :באר דוד 

 איהש םושמ םייוניש סינכהל רוסא תסנכל .תסנכל התוא הריבעמ

 היהי תסנכה תוכמסב .תאז תושעל תלגוסמ אלש ימכ המצע תא החיכוה

.עיבצי םעהו םעל הטלחהה תא ריבעהל

 תרחבנ רשא תננוכמה הפסאה תייצפואב םירחוב ונחנא :לטנגנל םוחנ 

 בושחה .שיא 002 וא 021 תב היהת איה םא הנשמ אל .םעה ידי-לע

 .רושיאל תסנכל התוא איבתו הקוחה תא ןיכת תננוכמה הפסאהש אוה

 הבמולפ םש ינא ,אל תרמוא תסנכה םא .ןכ הז ,ןכ תרמוא תסנכה םא

 ןכ רמוא םעה זאו םע לאשמל רבוע הזש רמוא ינאו הקוחה לע תרחא

.אל וא

 הדובע התשענ אלש ןועטלו ,אל דיגהל הלוכי תסנכה .אל :באר דוד 

 םיטילחמו ,תננוכמה הפסאב השדח הטויט םיניכמ ילוא זאו( הבוט

.העבצהל םעל הז תא ריבעהל הטילחמ תסנכהש וא ,)רחא והשמ

 רורשאל םע לאשמל רבוע ןיינעה ,ןכ הרמא תסנכה םא :לטנגנל םוחנ 

 .הקוח שי ,ןכ דיגי םעה םא .היהי אל הז ,אל דיגי םעהו היהו .יפוס

 המ ?תננוכמה הפסאל רוזחי ןיינעה םאה ,אל הרמא תסנכה םא לבא

?זא הרקי

 .השדח תננוכמ הפסא ילוא .ףוסה דע הז לע יתבשח אל :באר דוד 

 המצועהו ,אל וא ןכ םא טילחת המצע תסנכהש אוה ןיינעה .עדוי יניא

 עגונב לבא .האיבמ איהש המ לש תוכיאה היהת תננוכמה הפסאה לש

 לש ,לודג אל סחוימ בור םיכירצש בשוח ינא ,םירחובה לש העבצהל

.%56 וא %06

?הפיא :לטנגנל םוחנ 

.םע לאשמב :באר דוד 

?סחוימ בור ךירצ םע לאשמב :לטנגנל םוחנ 

.ןכ :באר דוד 

.עצוה אל הז :ןומרכ קירא 

 ןטק סחוימ בור ,תרמוא תאז .%56 וא %06 ,םירפסמה :באר דוד 
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 הנידמה תייסולכואמ %15 .רתוי בחר סוזנסנוק היהי הזש ,םע לאשמב

 בשחתמ יניא .ונמצעב םיטלוש ונחנא ךכש %94 לע תופכל םילוכי אל

.עיבצהל אובל חרט אלש ימב

 החנה ךותמ ,הקוחה תעצה רושיאל קר תסחייתמ ינא :ןמרג לעי 

 םיבייחש קפס יל ןיאו םעה תא ונפתישש ירחא הקוחל ונעגה תמאבש

 ידי-לעו םיחמומ ידי-לע חסונש חסונ רבכ ונל שיו ,םעה תא ףתשל

 םיכירצ ונחנא וישכעו הקוח ונל שיו םעה יקלח לכ תא וגצייש םישנא

.התוא רשאל

 אוה םעה לאשמש יעמשמ-דח ןפואב רמואו באר רמ לש וקב ךישמא

 תדחפמ יניא ,ונלש םעה לע תכמוס ינא .הקוח לבקל ןוכנה ןפואה

 היהת וז םא וליפא ,םעל איבהל ךירצש דחא אשונ שי םאו ,םע לאשממ

 הכירצ אל וזש תבשוח ינא ,בגא ךרד .הקוחה ןיינע הז ,הנושארה םעפה

 החנהב לבא ,הזה ילכב םישמתשמ אל ונחנא .הנורחאה םעפה תויהל

 :הנורחאהו הנושארה םעפה היהת וז םא םגו תויעב דואמ הברה וב שיש

.םעל איבהל ךירצש אשונה הז

.אל וא ןכב :לטנגנל םוחנ 

.יאדווב .אל וא ןכב :ןמרג לעי 

?חסנמש םורופה ימ :לטנגנל םוחנ 

 הנכהה בלשו חסונ ןיכהל םיחמומ תדעו לע הליטה תסנכה :רבנע יבצ 

 תורישי רבוע םיחמומה תדעו הניכהש חסונה םאה איה הלאשה .רמגנ

.םע לאשמל ךכ רחאו תסנכה ךרד םדוק רבוע אוהש וא םע לאשמל

 רמאי הקוח תנכה דוסי-קוחבש םדוק תרמא התא ,החילס :ןומרכ קירא 

.הצור התאש המ

.בותכ היהי המ לאוש ינא :רבנע יבצ 

 .הקוח לע ,אל וא ןכ ,םע לאשמ ךירצש ילו ךל רורב :לטנגנל םוחנ 

 הברה ,ירק .שיש רתויב הבוטה הנכהה תויהל תבייח הז ינפלש םג רורב

 .םיאקיטילופ תוחפש המכו םייחה ירזגמ לכמ םינוגהו םייניצר ,םיחמומ

 .סעכת איה תרחא יכ ןיינעב תברועמ שיגרהל הכירצ תסנכה לבא

 ןוכמה ,הקוח תדעווש בותכ היהיו הקוחה דוסי-קוחב וכמסוי םיחמומה

 הקוחה תא וניכי ,הילצרה ריעה תצעומ ירבח לכו היטרקומדל ילארשיה

 חסונה ןיבל הז ןיב וישכע .תויהל לוכיש בוט יכה חסונה תא ואיביו

 ןיעמ היהיש ףוג דוע ךירצ ,אל וא ןכ םא ויבגל טילחהל לכוי םעהש

 גציימ ףוג ונניא ,עבקנש ןיכמה ףוגה ירה יכ ,םירבדה תא קודביו רטליפ

.תוריחבב רחבנ אלש םושמ



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

821
הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה

 .המוד והשמ וא תסנכ וא תננוכמ הפסא תויהל לוכי ךוותמה ףוגה

 תטלחהב ונחנא ,ירק .הז לע תגלדמ תאש תרמוא )ןמרג 'בג( תאש וא

 םימיוסמ םישנאמ בכרומ היהיש ,לשמל שיא 001 לש ףוג ךימסנ תסנכה

 תקידבל תסנכל רתוי רוזחת אל רשא הקוח תטויט איביש הז אוהו

.םע לאשמל רשי רבעוי ןיינעה ףוג ותואמ .חסונה

 קבאמ היהיש וא רחא םוקמ לכב וא ןופצב עוגיפש הצור יניא :ןמרג לעי 

 .הקוחה לע עיפשיש ,אוהש גוס לכמ ,יתד ,יתדע ,רחא וא הזכ יטילופ

 הכירצ איה .תיטילופ העפשה לכ תללושמ תויהל הכירצ הקוחה תנכה

.התוא ביכרי ימ בושחל ונילעש תננוכמה הפסאב תננכותמ תויהל

?אל ,םירחבנ םע :לטנגנל םוחנ 

 הפסאב ונחנא םאה ,רחבי ךיא ,רחבי ימ לבא .יאדווב :ןמרג לעי 

 ,םייטילופה םיפוגה תא גציית אל ,יתעדל ,תננוכמה הפסאה .תננוכמה

 הפסא .תילארשיה תוירוביצב םנשיש םינושה םירוטקסה תא אלא

 הלא .םעב םירוטקס תגציימש הפסא וז ,התוא האור ינאש יפכ ,תננוכמ

 ,םייתד ,םינטפשמ ,םירומ ,םיניישעת ,םירחוס ,תיב תורקע תויהל תולוכי

.חתפמ והשזיא יפל ןבומכו ,םידוהיו םישנ ,םיברע

 ךילהתה תא איצוהל ןויסינ .דחא רבדמ ריהזהל הצור ינא :םערב יזוע 

 היהתש ,םיילמיטפוא םירבדל םיכסמ םג ינא .חילצי אל תסנכהמ

 .תויטילופ תועפשהו םייטילופ םיצחלמ הייקנ היהתש תננוכמ הפסא

 51 דוע ןאכ ובשי םא ,יתעד יפל ,יכ תמכסומ הקוח דעב דואמ ינא

 טעמכ םה ולא .תמכסומ היהת אל איה ,תמכסומ הקוח לע ונודיו הנש

 םייונישב בשחתהב ,תמכסומ הקוח לע רבדל רשפאש םינורחאה םיעגרה

 איה דוסיה תחנה .ידוהיה רוביצה ברקב אקווד האור ינאש םייפרגומדה

 השעיש רחא ףוג ןיא לבא ,תוביס הברה ךכל שיו תסנכב ןומא ןיאש

 ךרדב רחא דחא ףאל התוכמסמ עיקפת אל יאדווב תסנכה .הדובעה תא

 רוקמ איה תסנכהש ןיבי ,תמאב הקוח הצורש ימ ןכל .הקוחה ןוניכל

.תוכמסה

 רבדה אל הז ייניעב םע לאשמ לבא םע לאשמ דעב םג ינא

 הקוח םישוע רשאכש ןוכנ יכ םע לאשמ דעב ינא .יביטמיטלואה

 םא וליפא הילע ותעד תא עיבי םעה תחא םעפש דואמ בושח ,הקוצי

 הגיסנש ןורוא רמל יתרמא .הללאמרמ הגיסנ ןיינעב םע ילאשמ ןיא

 היהי םג הזו םינש שולש דוע םע לאשמב תושעל רשפא הללאמרמ

 ןורוא רמש המורתה .ןיינעב ךכ לכ רהמל םיחרכומ אל זא .ילאוטקא

 .הנידמב תוחוכה תכרעמ לש תישעמה הנבהל איה ,םורתל םילוכי ינאו
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 ענכשל שי ,המצע לע חספת אל תסנכהו תסנכה לע חוספל רשפא-יא

 .תסנכה לע תמכסומ הקוחל הנווכה ,תמכסומ הקוח לע רבודמשכ .התוא

 שי םא וליפא ,םוקת אל איה ,תסנכה לע תמכסומ היהת אל איה םא

 הזש ןיבהל םיכירצ ןאכ .תסנכה רשאמ םיילמיטפוא רתוי הברה םינבמ

.תמאה וזו חוכה רוקמו תוכמסה רוקמ

 ,תסנכהש רמול הצור ינא ,תסנכה תא וצימשהש ירחא :טהר ידיג 

 .תיגוציי הניחבמ ילאדיאה ףוגה איה ,דחוימב הלש תוריחבה תטישב

 םירוטקסל תיגוציי ןכא איהש אוה התבוטל רמול ןתינש והשמ שי םא

 תרחא ךרד םוש יל ןיא לבא ,בוט םגרתימ הזש רמוא יניא .הרבחב

 תסנכה ,ןכל .םייטנוולר םה םירוטקס וליא טילחהל ידכ םויה איצמהל

 לוכי ינאש רבד לכ םש בשוי ,הדימה לע רתי תיגוציי ילוא איה לארשיב

.ילאדיאה אל ,ילמיטפואה ןבומב וילע בושחל

?תסנכב שי םישנ יזוחא המכ :ןמרג לעי 

 %05-ש טילחנו תננוכמ הפסא םיקנ וישכע זא .ךתא םיכסמ ינא :טהר ידיג 

 תוחפל תסנכב שי ילש ילאדיאה םלועב .ךרד םוש ןיא ?םישנ ויהי הכותמ

 הקולחה תא תושעל ךרד םוש ןיאו םייק אל הזה םלועה לבא ,תורבח 06

 ,יגוצייל בורק יכהש והשמ תרציימש םלועב תוריחב תטיש שי םא .תאזה

 יניא .תיסחיה תוריחבה תטיש לע רבדמ ינא .לארשיב תוריחבה תטיש וז

 לבא ,םע ילאשמל לודג דגנתמ ינא .שיש המ הז לבא ,רדסב הזש רמוא

 םיכסהל לוקשאש ןכתיי ,ימעפ דח םע לאשמ היהי ךילהתה ףוסב םא

.ומויקל

.ימעפ דח הזכ רבד ןיא ?ימעפ דח הז המ :ןומרכ קירא 

 ,ימעפ-דח םע לאשמ ןיינעה ךרוצל היהי םא .קוה-דא :טהר ידיג 

 היהי הזש בוש רמוא ינא ינשה דצהמ לבא ,ארונ הארנ אל הז הרואכל

 התואל םירזוח ונחנאו שורד בור הזיא יבגל חוכיוול םיסנכנ זאו םידקת

.םכרד תואצותה תא עובקל םיצורש קחשמ יקוח לש היעבה

 איה לבא ,תיגוציי ידמ רתוי איה ,תיגוציי תסנכה םנמא :סאימחנ דוד 

 תויהל םיכירצש םיבשוח ינאו ןמרג 'בגש םירוטקסה תניחבמ תיגוציי אל

 סקודרפה הזו תולישמ תניחבמ הליעי הנניא תסנכה םג ןכל .םיגצוימ

 תסנכ רמולכ ,תולישמ ידמ תוחפ לבא תויגוציי ידמ רתוי .וישכע ונל שיש

 הצור יניאו תיטרפה הקיקחה ןיינע אוה ,ןבומכ ,אצויה לעופהו ,תקתושמ

.האלה ךישמהל

 .תננוכמ הפסא תויהל הכירצש בשוח ינא ,ןאכ ולעוהש תולאשה יבגל

 תויגוצייל עיגהל דציכ תיתטיש דואמ הרוצב בושחל ךירצש בשוח ינא
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 םיגצוימש םירוטקסה תא אקווד ואלו םינושה םירוטקסה תא תפקשמש

 זאו האלה הז תא ריבעת תננוכמ הפסא .תיטילופ הניחבמ תסנכב םויכ

.םע לאשמל רבעמ שי

 רחאל האב ונלש הרקמב הקוחה יכ םע לאשמ ךירצש בשוח ינא

 ללגבו תסנכה ללגב ונחלצה אלו והשמ תושעל וניסינ ןהבש הנש 35

 המ תא שממל םיחילצמ אלש רחאל .הקוח םיצור אלש םירוטקס

 ,היצמיטיגל לבקי ךמסמהש םיצורו ,ךמסמ הזיאל םיעיגמ ,לבקל םיצורש

.הריחבה תוכז ילעב לש ליגר בורמ אובת וז

 תסנכל םגו דיקפת היהי תננוכמ הפסאלש רמוא התא :רבנע יבצ 

.הז דצב הז .דיקפת

.תוכיא תרקב תלבקתמ ךכ :סאימחנ דוד 

 ,תסנכה תא רקבל שי .הכופה תויהל הכירצ תוכיא תרקב :ןורוא םייח 

.תננוכמה הפסאה לש תוכיא תרקב איה תסנכה ןאכו

 .תיגוציי תסנככ תסנכה לש הדוקפת תא האור ינניא :יאדר ססנרפ 

 תמייק תויגוצייהש ,רמא סאימחנ 'פורפש המ תרבוס תמאב ינא ,רמולכ

 רשפאמ ,תסנכהמ קלח לש םזגומ תויופידע רדס רסוח לבא ,ריינה לע

 לש םוחתב אקווד ול םיארנ אלש םירבד לע וטו םישל תסנכהמ קלחל

 תויוכז קוח תמיסח לע רבוד :תמדוקה הדעווב תובר רבוד ךכ ,הקוחה

 תויוכז קוח ןכותל תורושק אל ללכבש תוביסמ תוילכלכו תויתרבח

.תוילכלכו תויתרבח

 ,תויגוצייל יוטיב תתל ,םויה תבכרומ איהש יפכ ,תסנכב תורשפא ןיא

 ,לשמל םישנ ומכ םיבושח םירוטקס לש גוצייה רסוח לע רבדל אלש

 היעב שי ,ןכ םא .םיברעל קיפסמ גוציי ןיא םגש תרמוא יתייה ילואו

.הזה דוכלמהמ םיאצוי ךיא האור יניאו תאז הניחבמ דואמ השק

 םירמואו תסנכה לש תוערגמה לכ תא םיעדויש הלא םע המיכסמ ינא

 ךילהל הקנפשוג ןתמב הלש תויזכרמה תא לרטנל רשפא-יאש ןויסינ ךותמ

 הלוכי אלו תקתושמ המצעב תסנכ התואש איה היעבה .הקוח ןוניכ לש

 םג ,ךילה םוש תסנכ התואב איצוהל רשפא ךיא האור יניאש ךכ ,לועפל

 טושפ ינא .ישפוח םע לאשמל וא תיגוציי תננוכמ הדעוול ליבומש ךילה

 עיגהל ידכ תסנכה לש םוסחמה תא רובעל חילצהל תורשפאב הניחבמ אל

 ךיא הזה ןוויכב םיבשוחש הלאמ עומשל תניינועמ ינאו הלאה םירדסהל

 אל .םויכ תבכרומ איהש יפכ ,תסנכב לעופל הזה רבדה תא םיאיצומ

 ,יתרמאש יפכ ,תסנכה ינש דצמ .תסנכה תא ףוקעל ךרד שיש יל הארנ

.דוסי תויוכז םע הקוח לע ןוידב ונלש םיכרצל תיגוציי הנניא
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 תרדוסמ הבושת יל ןיא .ךלי אל הזש איה ילש הבושתה :ןורוא םייח 

 יתכמת ינא ,רצינמרק 'פורפ םע םדוק היהש חוכיווב ןכל .הזה ןיינעל

 תלעפה דעב רתוי םג ינא םהבש דוסי-יקוח תקיקח לש ךילהתה ךשמהב

 יתוא עיתרמש המ .16 לש בור ,המכסהב אל אוה בורה םא םג ,בורה

.תללוכ הקוחל עגונה לכ אוה

 .תירקיע הדוקנ הזב האור יניאו ,םילאשמ יניינעב יטנטילימ יניא

 הפ רבוע אוהש בשוח ינאו תוזפה יתש לש הזה ןויערב תצק יתבהאתה

 תסנכב לודגה לושכמהש ,ןמרג 'בג הכירעמש ומכ ,תולקב רתוי תצק

 תסנכש אוה הרוקש המ .הקוח תקיקח לש ךילהתל הסינכה םצע אוה

 ,םיירטנמלרפה םיקירטה דחא הזו ,האבה תסנכל הטלחהה תא הריאשמ

 רבכ תוגלפמה לכ רשאכ ,הלש היצנדקה ףוס תארקל תלפונ הטלחההו

 תוביוחמ רתויו רבעל תוביוחמ תוחפ ,ןהיניע דגנל תוריחבה תא תואור

 תאז .גהנתי אוהש םיחוטבש המ יפ-לע גהנתמ ןבומכ רוביצהו ,דיתעל

 והשזיא םג לבקת ,הקוחל תכלוה איהש ןוחטיבב דיגתש הגלפמ ,תרמוא

 קיזחמ אל ילוכו םע לאשמ לש ןויערה לכ תרחא יכ רוביצב טידרק

.דמעמ

 ךותב שבגתי םנמאו הזה םוסחמה תא רובענ םאו ,וללה תוחנהה לכ םע

 ינא ,הקוח תקיקח דעב רורב בור )רוביצה ךותב הזה ןבומב( תסנכה

 היצנדקה תישארמ איה זאו האבה תסנכל םג רבוע הזה רסמהש בשוח

 תאז .תמדוקה תסנכב רבכ ונמוסי ולש םיווקהש ךילה הליחתמ הלש

 לע רוזחל הצור יניאו ,הקוח תחסנמש תירוביצ הדעו שי םאה ,תרמוא

.הזה רבדה לכ

.הקיקח :דוסי-קוח :ןומרכ קירא 

 איבהל רשפא-יאש היצפוא יהשוזיא וזש בשוח ינא .ןוכנ :ןורוא םייח 

 ,תסנכל םויה הז תא םיאיבמ .רופיס דחא ףאל רוכמל הצור יניא .התוא

 ?המל .ןורש הלשממה שאר דע רודירמ כ"חמ ?דגנ עיבצמ ימ יכ ,לפונ הז

.םירחא םירבד ליבשב םתוא ךירצ אוה יכ

 ירה .רבדה ותוא השוע היה אוה ,הלשממה שאר היה קרב םא ,בגא

 ,זכרמה תגלפמ הל וארק ,הלש דיחיה רסמה הזש הרמאש הגלפמ התייה

 םכסהב ושרד םהש ידיחיה ףיעסה ,הב םייתש רפסמ היה רודירמ כ"ח

 הזה ףיעסה לע ומתח לוכה .הקוח היה קרב לש הלשממב ינויצילאוקה

?זאו

 ינויצילאוקה םכסהה תא יתבתכ ינא .ךכ היה אל הז ,אל :לטנגנל םוחנ 

 הצעומה המקוהש ינפל דוע ךכ לע ול יתרפיס ,יאביל 'פורפ םע
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 םיחמומ תדעו םוקל תכלוהש בותכ ינויצילאוקה םכסהבש ,תירוביצה

 'פורפ זאו הנש חקיי הזש זא ונבשח .טפשמו קוח הקוח תדעו דצל

 הרטמה .הנש ונל תוכחל ךירצ היה ,הקוח תדעו שאר בשויכ ,ןייטשניבור

 םיחמומ תדעו בשת טפשמו קוח הקוח תדעו דצבש ,בגא ךרד התייה

.הקוחל הרושקש הטויט יהשוזיא תנכהב תקסועש

.שאר בשויה לע םכסוה וליפא :ןומרכ קירא 

 ךכ ילואש החנהב הז תא ונלבוה ונחנא ,רמולכ .ןוכנ :לטנגנל םוחנ 

.המכסהל עיגנ

 םג .הקוח לע ונרבידשכ ונלצא ונרמא המ ךל דיגא ינא :ןורוא םייח 

 םא יכ ?המל ,וישכע ותוא וגרהש ,הזה םכסהה לש רחא דצב םותח ינא

 םכסהה ,םהילע רביד קרב דוהאש םילודגה םירבדה לע םיכלוה תמאב

 .יולגב הז תא רמוא ינאו ,הז תא דיגהל לק היה ונל .ריחמה היהי הזה

 םג תוישיא תוחישב לבא ,הז תא רמול דואמ השק היה רודירמ כ"חל

 .עדי אוה

 דחא ןונגנמל רשאב תיטמגרפ אל הרעה ריעהל יתיצר :יניירק ליאכימ 

 רשפא .םישנה לש רוביצב דוחייב ,תואנה גוצייה תא חיטבהל לוכיש

 ילמינימ רפסמ הב ןיא םא תסנכל המישר רשואת אלש רמולו אובל

 ילמינימ רפסמ תוחפל הב ןיאש המישר רשואת אלש רשפא .םישנ לש

.תיגוציי היהת תסנכהש ןוצרה תניחבמ רוזעל לוכי הזו םיוסמ

 רשאל הלוכי אל ,םישנ סקיא הב היהי אלש תסנכ :לטנגנל םוחנ 

.הקוח

 לבא ,לארשיב םימייק אלש םינונגנמ םיקהל ןאכ םיצור :טהר ידיג 

 ןנוכל םיצור ,הקיקח ךירצ .תסנכה ןנוכל ךרטצת הלאה םינונגנמה תא

 תסנכה ךיא האור רבכ ינאו ,םע לאשמ תושעל םיצור ,תננוכמ הפסא

 תוסנל ליחתת ,המצעב טילחהל הלוכיש הל ןימאמ אל דחא ףאש ,וזה

 תאו תומיוסמ תואצותל עיגתש הרוצב תננוכמה הפסאה תא תונבל

 שמתשהל ףידעמ רבכ ינא .תומיוסמ תואצותל עיגיש הרוצב םעה לאשמ

.תואצותה תא המצע יבגל תקקוחמ אל איה תוחפל יכ תסנכב

 יל םגש בשוח ינא .םישנ התיצחמש ,תימולח תננוכמ הפסא שי ךל

 לודג תוהלב םולח הזו רחא םולח שי םירחאל לבא ,םולח ותוא שי

 .רוכזל ךירצ הז תאו קבאמה היהי הז ,יליבשבו ךליבשב תסנכהמ רתוי

 שמתשהל ךירצ ילוא .תואצותה לע ובשחי ,קחשמה יללכ תא וקקוחישכ

.תויצלופינמ םהל תושעל רשפא יא רבכש םימייק םינונגנמב

 עיגנש ידכו תואיצמה ינפל ךלוה ןוזחהש תבשוח ינא :ןמרג לעי 
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 םולח לש ןבומב אל ,ןוזח ונל היהיש םיכירצ ונחנא ,תואיצמ יהשוזיאל

 םתא .ןאכ םיאצמנ ונחנא ןכל .םשגתהל הלוכיש תינכת לש ןבומב אלא

 אוהש והשמ לע תרבדמ ינאו ילמינימ ילאר אוהש והשמ לע םירבדמ

 ,היהי הזש םיצור ונחנאש המ הזש עבקנ ונחנא םא ,םדוק .ילמיטפוא

.םיכרדה תא אצמנ םג ךכ רחא

 .םיכרדה תא ריכת תוגלפמהמ תחא לכ םג ףוסה תארקלש קפס יל ןיא

 לע לבח ,תועדומ אללו ףותיש וא הנכה אלל ,םעב סיסב אלל ,לוכ םדוק

 התייה תועדומה לבא דואמ הפי היה ,זכרמה תגלפמ התשעש המ .ןמזה

 רורב היהי הז םא ,םירטסניימב היה הז םא לבא .ךלה אל הז ןכלו הרצ

 ,הקוחה לש אשונב םג קוסעת םיבושחה םיאשונה ראש ןיב הגלפמ לכש

 יפכו הצור םעהש יפכ הקוחה דעב עיבצתש תסנכ בכרות רבד לש ופוסב

.הז לע רתוול ונל רוסא .הילע םימלוחו םיבשוי ןאכ ונחנאש

 .םדקתהל לכונש ידכ םייניב םוכיס םכסל הצור ינא :לטנגנל םוחנ 

 ,דגנתמ יצח ןורוא רמ .ןומרכ 'פורפ היה םע לאשמל ןאכ דגנתהש דיחיה

 ,םלוכ לע טעמכ םכסומ .תודקירב לע הלוע אל אוהש רמא אוהשכ

 וא 'ןכ' היהי אוהש םלוכ לע םכסומו םע לאשמ שי ךילהתה ףוסבש

.הקוח תועצה לש תונוש תואסרגב אלו 'אל'

 דחאש ,םעה לאשמו הז תא ןיכהל ךירצ והשימ ,אל וא ןכ םירמואשכ

 ארקי דחא ,םעה לש םויק תמיתח הזל ארקי דחא ,רורשא הזל ארקי

 יניצר ףותיש הזל ארקי דחא ,והשמ רמוא םעה ובש יגיגחה עגרה הזל

 הזל ןתיי דחא לכ .ילוכו תוימיטיגלה תא ןתיי הזש רמאי דחאו םעה לש

.ךילהתה הז לבא ,ךילהתל ולש היצטרפרטניאה תא

 .הקוחה חסונ תא ןיכמ ימ אוהו הזל םדוק דבור ךירצ ,אל וא ןכ היהיש ידכ

 היהי ,הלחתהב רמא רבנע ד"ועש המ הז ,רמוא ינאש םידברה לכ ,בגא

 אצומה תדוקנ יכ שארמ עודיו בותכ היהי לוכהשכ הקוח תנכה דוסי-קוח

 תא דפרטל הסני דחא לכ ,שארמ לוכה תא םיעדוי אל םאש תרמוא ונלש

 ,דוסי-קוח ונל היהי ,ןכל .ופוסב היהי המ עדוי אל אוה יכ עצמאב ךילהתה

.הלחתהל ףוסהמ ותוא םיאיבמו ותוא םינוב עגרכ ונחנא לבא

 ויה .חסונה תא ןיכמ ימ הלאשב קסועש םדוק דבורל רובעא וישכע

 הפסא רמא טועימהו תסנכ רמא ןאכ טלחומה בורה רשאכ תושיג יתש

 ,ןמרבוג ד"וע ,ןורוא רמ ,רצינמרק 'פורפ ,ןומרכ 'פורפ ,לארה רמ .תננוכמ

 באר רמ וליאו ;תסנכ ורמא םלוכ -  טהר ידיג ,םערב רמ ,יניירק ר"ד

 תננוכמ הפסא רמא סאימחנ 'פורפ .תננוכמ הפסא ורמא ןמרג 'בגו

.תסנכ ןכ ירחאו
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.הנשמ אלש יתרמא ינא :יאדר ססנרפ 

 הקוח לע הטלחה היהתש ךירצש הרמאש המגמ התייה :לטנגנל םוחנ 

 הניכה תחא תסנכש ירחאש וא .הילע דובעת האבה תסנכה ןכ ירחאו

 עודי היהיו ,תוריחב ויהי ,רמול הל שיש המ רמאת הגלפמ לכו הטויט

 םיעוריא ויהיש תויהל לוכיש רורב ,רמולכ .תוריחבב יזכרמה אשונה הזש

 תויהל תוכירצ תוריחבה לבא ,תוריחבה לע דואמ ועיפשיש םיינוחטיב

.יטירק אשונל תויהל תכפוה הקוחה זאו בלש והשזיאב

 תואירק שולש שי ,הקוחל הטויטה תא הניכמש וז איה תסנכה םא

 תוריחבה םכתעדל םאה איה הב ןודנש הצור ינאש הלאשהו תסנכב

 תויהל תוכירצש וא הדובעה תא םיליחתמש ינפל תויהל תוכירצ הלאה

 םשו ,רבוע הקוח תנכהל דוסי-קוחש רורב .הדובע שיש ירחא תוריחב

 הליחתמ האבה תסנכה זאו ןיינעב םינד האבה תסנכהמש רמאנ םג

 וא ןכמ רחאלש תסנכב היהת תישילשה האירקהש םיטילחמו דובעל

 ריבעהל תבייח תסנכהו הקוחה קוח תנכה הלחהש עגרב .ךכב ךרוצ ןיאש

 ךירצ אל ,חסונה רבכ הל שיו התדובע תא המייס םא ,רושיאל ותוא

 ןה הלא .םע לאשמל הכו הכ ןיב רבוע ןיינעה יכ תוריחב דוע םייקל

.תואסרגה יתש

 תא םייקל שי בלש הזיאב ורמאת זא .תואירק שולש ךירצ ,םוכיסל

 שולש שי םא ,תינש .אל וא ינקווד הזש םירמוא םתא םאה .תוריחבה

 תא דימת ורכזת ןאכו ,הזכ ןיינעל ךירצ בור הזיא תעדל ךירצ ,תואירק

 ,םלועב בוט יכה ןפואב ןכות תינושארה הטויטהש איה החנהה .דופרטה

 ,םייעוצקמה םירוטקסה לכו תויריעה לכו ,וסנכתי םלוכו ,ץראה לכב

 הכמסהב ,ריינה ןכויש ירחא .ריינ וניכי םלוכו הימדקאהו ,הקוח תדעו

 םויה ונלש ןוידה תצובקב םיליחתמ ונחנא ,תסנכה ידי-לע ףוג ותוא  לש

 שולשב תסנכל עיגמ ןכמ רחאלו הקוחה תנכה דוסי-קוחל עיגמ הזשכ

?בור הזיאבו תוריחבה תא םייקל יאדכ יתמ ,ןכ םא .תואירק

 '.ושידב רוש םוסחת אל'ש ללכה יפל גוהנל עיצמ ינא :רצינמרק יכדרמ 

 תא תננוכמה תסנכה תויהל הרומאש תסנכה ינפל תוריחב םייקל ךירצ

 תנכה וא הקוחה דוסי-קוח תא הריבעמ תאצויה תסנכה ,רמולכ .הקוחה

 הז תא איבהלו םייסל הכאלמה הילעו השדח תסנכ תסנכנ זאו הקוחה

.םעה לאשמל דע

.הקוח שי ללכבש הטלחהה ירחא תוריחב שי ,רמולכ :לטנגנל םוחנ 

.ןכ :רצינמרק יכדרמ 

?םע לאשמ שי םא ךילהתה עצמאב תוריחב ךירצ המל :האירק 
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 ןמרבוג 'פורפ .ךילהתה תליחתב תוריחב םייקל ךירצ :רצינמרק יכדרמ 

 דוסי-קוח ריבעהל הלוכי תסנכ לכ עודמ תיטפשמ הניחבמ ונל ריבסי

 .ןוכנ יטפשמ חותינ הזש הז תא לבקמ ינאו ,הקוחה תנכה וא הקוחה

 םעהש ךירצ ,ההובג היצמיטיגל תמר םע ךילהת םיצור םא ,יתעדל לבא

 תוריחב םייקלש ודיגי םימכחה םישנאהמ קלח .ףוסב קר אלו ףתוש היהי

 רוחבל םג חוכ רוביצל תתל עיצמ ינא .'וליאכ' הז ,'ליגרת' םתס הז ףוסב

 תסנכה תא םירחוב רשאכ ,הקוחה תנכה תכאלמ תא ושעיש םיגיצנ

 ןאכ חתפי הז רבדה .יתקוח טדנמ םג היהי הלש טדנמהש העידי ךותמ

 תבוטל הזו תונוש תודמע הנטקנית ,תקולחמבש תולאשב ירוביצ ןויד

.םויה תעצומה הטישל תונורתי האור ינא .ךלהמה

 הקיטילופ ןיב הדרפהב ךרוצה לע םדוק ונרביד :רבנע יבצ 

 ,רתויב בוטה ןפואב תאז תושעל ידכש ונרמא .תיתקוח הקיטילופו הליגר

 רבדהש ונעדויב לבא .הקוחב קרו ךא קוסעתש תננוכמ הפסא םימיקמ

 ןנוכל תיקוחה התוכמסמ קרפתת אל תסנכה יכ ,ירשפא יתלב ןיטולחל

 ןנוכתש תאז איה תסנכהש ול םירמואו םעל םינופ תוחפל זא ,הקוח

 תאצל םגו םיעצמב תאצל םג הנכרטצת תוגלפמה לכ וישכע לבא .הקוח

 קר אל איה הלאשהש ןובשחב איבי תוריחבה לש ןוויכהו ,הרבסהב

 טעמבש טעמה הז .הקוח לש היעב םג שי אלא ,הללאמרמ האיצי

.םייקה בצמב תושעל םילוכי ונחנאש

 בושח דואמ .רבנע ד"וע םכל ןיכהש ריינב בתכנ םג הז :לטנגנל םוחנ 

 תוחפל ,תוריחבל םיכלוהו הקוח תנכה :דוסי-קוח תא םיניכמש ירחאש

 השקיבו הדובע התשע ילש תבה .ןמצע תא וניכיש תוגלפמה תא בייחל

 טעמכ .םתוא לבקל התשקתה איה לבא תוגלפמה לכמ םיעצמ לבקל

 לבא ,הקוחו םיללכ ונל שיו עצמ תדעו שי ילש הגלפמל .םיניכמ אלש

 םיקהל תוקיפסמ אל וליפא תושדחה תוגלפמה .תונקז תוגלפמ ונחנא

.ונתאמ רתוי תוחילצמ ןהו עצמ

 יניצר אשונ שיש רמול אוה הקוח דוסי-קוח תעצהב תושעל יוצרש המ

 ,הללאמרב היהי המ לש הלאשל רבעמ זא ,הקוחה תנכה ארקנש דואמ

 והשמ וא םדא חוכ ידבוע קוח םע היהי המו תויולחנתהה םע היהי המ

 המו לארשי תנידמל הקוח תנכה ארקנש דואמ לודג אשונ םג שי ,רחא

 ורמואב קדוצ ןמרבוג 'פורפ זא םא םג .ורחביתשכ ושעת המ ,םכתדמע

 ןיינעל ןתינ ,ןוכנ ול הנוע רצינמרק 'פורפש המ לבא ,ילמרופ ןיינעהש

.תמיוסמ הייפיצ שי ןכלו ,ימיטיגל ,ירוביצ ,ירסומ ףקות הזיא

 עגרהמ ךילהתה לש םינמז חול האור ינניא ינא :ןמרבוג המלש 



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

631
הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה

 עגרב ,ייניעב לבא .הקוחה תנכה דוסי-קוח תא תלבקמ תסנכהש

 לבקת איהש יתעד לע לבקתמ אל ,הזה דוסיה-קוח תא לבקת תסנכהש

 ןכתייש םושמ ,הירחאש תסנכה לע הלטמה תא קורזתו דוסיה-קוח תא

 הלבח לש בצמ רצוויהל יושע זא .הקוחב ןיינע היהי אל הירחאש תסנכלש

 לבקל תסנכה לע ליטמש ךילהת שארמ תונבל ןיאש בשוח ינא .ךילהתב

.הקוחה תא םדקל הבוחהמ ררחתשהל ךכ רחאו דוסיה-קוח תא קר

 תכרעמבש רבדה שוריפ ,הדמעה תא הנשת תסנכה םא :םערב יזוע 

.הקוחל רטר'צ ןתנ אל םעה ,םעה ינפב גצומ ןיינעה רשאכ ,תוריחבה

 בצמה ,הקוח תנכה דוסי-קוח תא לבקת תסנכהש עגרב :ןמרבוג המלש 

 ןימאמ ינא ,דוסיה-קוח תקיקחל תסנכב בור היהי םא .הנתשי ולוכ

 תסנכל הז תא החדת אל איהו ,ךילהתה תא םדקל הצרת תסנכ התואש

.תרחא

 רמולו םירדסהה קוחב יוניש תסנכה תדעווב ריבעהל ןתינ :ןורוא םייח 

 יכ םיעוגר רתוי תצק םלוכ זאו ,האבה תסנכהמ ולוחי הלאה םירבדהש

.תיחכונה תסנכה לע לח אל ןיינעה

 אל איהו תינויצילאוקה תיטילופה תוחונה םשל קר הז :ןמרבוג המלש 

.תיתמא

 והשזיא תויהל ךירצש םירמוא ןאכ םישנא ,ןפוא לכב :לטנגנל םוחנ 

 שולשב םאה .המצע תסנכה לש אשונל שגינ וישכע .הריחב לש ךילהת

?סחוימ בור ךירצ הלאה תואירקה

.הלעמו 27 םירמוא ונחנא :רבנע יבצ 

?תישילשה האירקל קר תוסחייתהב ,סחוימ בור :םערב יזוע 

 ךירצ טלחהב רשאכ ,תואירקה תשולשב סחוימ בור ,אל :רבנע יבצ 

 עיבצי אל ,םיוסמ רדסהל דגנתמ היינש האירקבש ףוגש ןובשחב איבהל

 ,רמולכ .הלוכ הקוחה דעב עיבצהל ןכומ אוה רבד לש ופוסב לבא ,ודעב

 וליפא ילואו הבושח תוחפ איה היינש האירקב סחוימ בור לש תוינויחה

.לושכמל דומעל הלוכי ,ךפהה

 תוכלשהה המ ,תחא הלאש .תולאש יתש שיגדהל בושח :ןומרכ קירא 

 היינשה הלאשהו ,ללכב םא ,דיתעב הקוחב םינוקית לע הזה ךילהה לש

 .רבנע ד"וע תאו םיסונמ םירטנמלרפ הפ ונל שי .תיטקרפ הלאש איה

 וא 16 וא תויהל לוכי ,ןפוד אצוי בור ,סחוימ בורש יל הארנ ,וינפ לע

 ,תכלל ךירצ וילעש ןוכנה בורה הז .%66-ל %06 ןיב וא םישילש ינש

 ,ןורוא רמ עיצמש תנוכתמ ךותב ,לשמל ,םא עומשל חמש יתייה לבא

 רבד לש ןויפאה םאה ,יטילופ-יטמגרפ ןויגיה םגו יתקוח ןויגיה ול שיש
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 תא רשוק ינאשכ ,בוש - הלאה תוחנהה םע בשייתהל לוכי רחא וא הזכ

.דיתעל הייארה םע םירבדה

 םא וא ,תישילשה האירקה יבגל חוכיו ןיאש בשוח ינא :ןורוא םייח 

 תויהל הכירצ הנורחאה האירקה ךכ וא ךכ לבא ,תיעיבר היהת איה

.סחוימ בורב

.סחוימה בורה לש בכרהה לע חוכיו שי :םערב יזוע 

 אל ,%66  וא %06-ל הנווכה .06 לעמ לע רבדמ דחא לכ :ןורוא םייח 

.תסנכ ירבח 16-ל

 הז וא הז רמולו עובקל םיבייח אל .08 ןיבל 27 ןיב ענ הז :רבנע יבצ 

.הדוקנ .תסנכ ירבח 08-ל 27 ןיב אלא

 הזה קוחהש רורב אל .הזה ןיינעב הבושת יל ןיא :ןורוא םייח 

 בשוח ינא .לצופמ עיגמ וא תחא הדיחיכ עיגמ היינשו הנושאר האירקב

 ןהנהמ רבנע ד"ועו ,םיקלחב עיגמ קוחהש תויהל םג הלוכי הקיטקרפהש

 היצאוטיס ןיא ,רמולכ .ןוכנ אל רבד יתרמא אלש ןמיסש ךכ ושארב

 לכו ,לוכה לע המלש הנומת שי ,הנושאר האירקב עיגמ קוחהש וזכ

 רבודמ יכ ,'ב קרפ וא 'א קרפ עיגי אלא לולכמה לע תבצייתמ תסנכה

 ליגר בור אל ,גורדמ דעב ינאש יל המדנ הזה ךילהב ןכל .ךילהת לע

 .בורב אטבתיש ,בור בייחיש םיוסמ םורווק הנושאר האירקב חיננ אלא

 הכימתמ תוחפב הנושאר האירקב הזכ קוח רובעל לוכי אלש רמוא ינא

.לשמל תסנכ ירבח 05 לש

 םישרוד דוסי-קוחב םויה .םויה השירדהמ תוחפ הז :לטנגנל םוחנ 

.תסנכ ירבח 16-ב ונוקית

 .עיצמ ינאש העצהב לנויצרה המ םכל רמוא ינא :ןורוא םייח 

 ,יביסמה בורה יוטיב ידיל אב םשו לולכמה ףוסב תויהל ךירצ ןחבמה

 ףיעס ללגב ,דחאה ,תוצובק ינימ לכ לש תלוכיה תא לרטנל ךירצ םגו

 ותוא עוקתל ,קוחל יתוהמ אל אוהש ףיעס ללגב ינשה ,הנידמה רקבמ

 .חוכ תוחפ ןתונ ינא םש ןכל .תיתקיקח הקיטילופ לש םיקומינמ םימעפל

 קפוד אוה םא הלאשה וינפל דומעתשכ ?לולכמה יוטיב ידיל אב הפיא

.הנידמה רקבמ ללגב לוכה תא

 םא ,תסנכ ירבח 05 איבהל טושפ אל הז ,תסנכ ירבח 05 לש בור שי םא

 תאזה הדעווה לש קוחה תעצה תא ליפהל ,הנידמה רקבמ לע בור שי

 רבעו 04 לומ 05 ויהו בור ןיא םא לבא .קוחה לפנ זא ,הז תא איבתש

 16 ךירצ רבכש בשוח ינא היינש האירקב ,היינש האירקל הזה קוחה

.עיצמ ינאש הקינכטה וז .ולוכ לולכמל לוכה שבגתי תישילש האירקבו
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 הלוכיש הנושארה האירקב ?ךפהה תא תושעל יאדכ ילוא :רבנע יבצ 

 ,ינורקע הז הנושאר האירק ,הקוחב קרפ לש וא הקוחה לכ לש ,תויהל

 ףיעס רובע ועיבצי ,םיטרפה לש ,היינש האירקב .16 לש בורב ועיבצי

.םיוסמ

 האירקב םג ולצפיש תויהל לוכי ?לוציפ םע היהי המ :ןורוא םייח 

.הנושארה

 היינש האירקב .תיתוהמה האירקה וז הנושאר האירק :רבנע יבצ 

 ירבח לש בור היהי היינש האירקבש יאדכ ךכיפל ,םיטרפל םיסנכנ

.סחוימ בור ,תישילש האירקו הנושאר האירקבו תסנכה

 קסעתהל קר יתבשחש יפ-לע-ףא ,תאז לבקל ןכומ ינא :םערב יזוע 

 יתבשח .תישילש האירקב קר םלוהה בורב וליפא וא סחוימה בורב

 תולבגמה ילב ולהנתי היינשו הנושאר האירקש בוט תיטקרפ הניחבמש

 לש לודגה סחוימה בורה תא .תסנכ ירבח הברה ואובי הכ ןיב .הלאה

 תא לבקמ םג ינאו תישילש האירקב קר תתל שיש בשוח ינא 27-08

.העצהה

 תרבדמש רבנע ד"וע לש העצהה תא לבקמ התא ,רמולכ :לטנגנל םוחנ 

.08-ל 27 ןיב תישילש האירקבו היינש האירקב ליגר בור לע

 יונישל ללכב המיכסמ איהש תסנכה לש הרהצה אל :םערב יזוע 

.הקוחה

 ,היינש האירקל אובי הזש תויהל לוכי אל .םורווק שרדנ :ןורוא םייח 

.דחא דגנ םיינשב הלילב 21-ב רובעי הז זא יכ

 אל לש תוחכונב ,27 לש בורב תישילש האירק ךירצ התא :רבנע יבצ 

.תסנכה ירבחמ שילשמ תוחפ

 ןיבו היינש האירקב 16 ,הנושאר האירקב 16 רמוא ינא :לטנגנל םוחנ 

 ,ךכ לשב עקתיי ןיינעהש םירמוא םתא םא .תישילש האירקב 08-ל 27

.העצהה תא דירוהל ןכומ ינא

 תוחפ אל - היינשה האירקב .הרשפ תעצה היינשה האירקב :רבנע יבצ 

.תסנכה ירבחמ שילשמ

 הפסא םיננוכמ םאש ןימאמ ינא .הנוש תצק השגדהב :באר דוד 

 תא השוע איהו רוביצה לש היצמיטיגלו ןומא תלבקמש תיניצר תננוכמ

 איה תסנכה ינפל דומעל הכירצש הדיחיה הלאשה ,הנמאנ התדובע

 םיכירצ אל ,ןכלו .םע לאשמל האלה הז תא ריבעהל יואר םאה טושפ

.ליגר בור אלא סחוימ בור

.תישילשב םג :לטנגנל םוחנ 
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.םעל ןיינעה תא ריבעמש ינכט םרוג תסנכב האור אוה :םערב יזוע 

.עצבל םיטילחמ םה הככ .אל :באר דוד 

 ןיב תקולחמ ןאכ התייה .ונמייס אלש אשונ ןיידע שי :לטנגנל םוחנ 

 ומכ יברעה רוביצה לורטנל םיקירט תושעל ןיאש רמאש יניירק ר"ד

 אוה ,לאשמל ילש יאנתה ,ןכל .םיחטש תרזחה לש אשונב תושעל וצרש

 ר"ד רמאש המ הז .ליגר בור היהי םע לאשמבו םורווקל השירד ןיאש

 דעב םעה בורש אטביש והשמ תושעל ךירצש ורמאש הלאכ ויה .יניירק

 המ .ועיבצהש ועיגהש הלאמ 15 לש בור שיש אלו יניצר ןפואב הקוחה

.הזב םג עירכנ הבה ?ןאכ םירבחה תדמע

 אל ונחנא יכ םורווק לע בושחל ךירצש תבשוח ינא :יאדר ססנרפ 

.לאשמל ביגי לארשיב םעה ךיא םיעדוי

.םיהובג לארשי תנידמב הריחבה יזוחא :לטנגנל םוחנ 

 םעה תבוגת לע ןויסינ ונל ןיא .יתרמאש המ קוידב הז :יאדר ססנרפ 

 ץרמנ ןפואב דגנתמש הנידמב טועימ שיש עודיש תויה .םע לאשמל

 ,ולש םיגיהנמה לש תוארוהל הנענ דואמש רוביצה אקווד הזשו הקוחל

 ,%021 ונל תויהל םילוכי ,םורווק היהי אל םאש הנכס שיש תבשוח ינא

 דואמ זוחאו הרבחב דחא רוטקס לש ,תומיוסמ תוריחבב וניארש יפכ

.םירחא םירוטקס לש ךומנ

 םיצור ונחנאש םירבדה תא תללוכ הקוחהש ונמצעל םיראתמ ונחנא

 אל םמוד בור ילואש רבד תויהל םג הלוכי הקוחהש תבשוח ינא לבא

.םומינימ הצור ינא ,םורווק הצור ינא ןכל .רובעתש הצרי

.הנותחתה הרושה וז .הדוקנ .ליגר בור .םורווק ןיא :רבנע יבצ 

.םורווק הצור איהש תרמוא יאדר ר"ד :לטנגנל םוחנ 

 ךירצ לבא ,בור ,םיעיבצמ רפסמ לש םורווק הצור ינא :יאדר ססנרפ 

.םע לאשמב םיעיבצמ לש םומינימ

 דפרטל לוכי טועימ ךיא .ךופה הז ,תקמנמ תאש המ :לטנגנל םוחנ 

?עיבצהל ותעגה יא םצעב

.%02-ב אובי בורה ,%001-ב אובי טועימה :ןמרג לעי 

 תאצויו םירבד ינימ לכמ תעפשומ והשכיא הקוחהש דיגנ :יאדר ססנרפ 

 הז .לארשי תנידמב ןוילעה ךרעה איה תידוהיה הכלההש תרמואש הקוח

 תחקל ףידעמ לארשיב ינוליחה בורה םא תעדוי יניאו םע לאשמל ךלוה

 תעדוי ינא .םע לאשמב עיבצהלו אובל םוקמב םיל תכללו השפוח םוי

.%021 הווהמ ,הזל איבהש הנידמב יתדה טועימהש

?העיצמ תאש םורווקה המ :רבנע יבצ 
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 לש %05-ש תרמוא יתייה ,העיצמ ינאש םורווקה יבגל :יאדר ססנרפ 

 ןכמ רחאלו םעל תואצותה תא םיאיצומ ,אל םא .עיבצהל אציי םעה

.בוש םעל הז תא םישיגמ

 יניא לבא ,תרמוא תאש המל םיכסהל ןכומ ינא תולקב :לטנגנל םוחנ 

 הקוחל תוריחב ויהי ובש לארשי תנידמב בצמ םעפ יא היהיש בשוח

 םעהמ %05-שו ,הנידמה תודלותב הנושארה םעפב םע לאשמל ואובישו

 ינש לש בורב םידרחהש אוה לודגה דחפהשו ,עיבצהל הצוחה אצי אל

 ךרע איה הכלההש תסנכב תישילש האירקב ריבעהל וחילצי ,םישילש

.ןוילע

 ךרעיי םע לאשמש עיצמ ןיצקא 'פורפ ,תופתתשהה ןיינע יבגל :רבנע יבצ 

.הקוחה תא הקקוחש תסנכה ירחא תרחבנש תסנכל תוריחבה םע דחי

 תורשפא הפוצ ינאש איהו תפסונ הבשחמ יל שי :ןומרכ קירא 

 היהיו העבצהל וכלי םא לבא ,םורווקל דגנתמ ינא ,לוכ םדוק .תיטרואת

 הלעמ יניא( םידרחה לשמל ,דגנ עיבצה םלש רוביצש ררבתיו ,ליגר בור

 םדוק .תוימיטיגל לש היעב ייניעב שי זא ,)הזכ רבד הרקיש יתעד לע

 רתוול ךירצש רמוא ינא .תואירק הנייהתש חינמ ינאו ןייפמק היהי ,לוכ

 זירכנש המ ,תישילשה האירקה ירחא ,ןאכ עצוהש ךילהה .םע לאשמ לע

 רושיא ילב גוגחלו חומשל םיל וכלי םלוכ ,ןותבש ,עובשב ישילש םוי לע

.םע לאשמב הקוחה לש

 אוהש ןושארה בוביסב רמאש דיחיה היה ןומרכ 'פורפ :לטנגנל םוחנ 

.םע לאשמ דגנ

.תאזה תורשפאהמ גאדומ תמאב ינא .תוגצה השוע יניא :ןומרכ קירא 

 לש אשונה הלעשכ .טועימ תעדב יבקע ןפואב ינא ,םע לאשמ לש אשונב

 לאשמל הטלחה איבהל רוסאש יתבשח ,ןלוגהמ הגיסנ יבגל םע לאשמ

.םע

.ליגר בורבו םורווק ילב אוה םוכיסה :האירק 

.ליגר בורו םורווק ילב :לטנגנל םוחנ 

 הקוח תעצה היהתש תינוציקה המגודה תא יתתנ ינא :יאדר ססנרפ 

 ,הנווכב תאז יתישע .הנידמב םיעבוקה םה הכלהה תונורקעש רמאתש

 ומצעל ראתמ אל אוהש רמאש ןומרכ 'פורפ לש ומכ הבוגתל יתיפיצ יכ

.הזכ בצמ

 תאז ורמא לארשי תנידמ ינפב ויהש הקוחה תועצה לכש תבשוח ינא

 הלא ,אלמ ןויווש וא אלמ ןופצמ שפוח סינכהל תורשפא ןיא .עמתשמב

.רבדב תויתייעב שיש תבשוח ינא .הקוח תועצה םצעב םה
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 יתסחייתהו ,םעה לאשמ אשונב יתעד תא יתעבה אלש ןוויכמ :רבנע יבצ 

 רוחבל תורשפא יל שי םאש רמול הצור ינא ,תורחא תויגוס ינימ לכל

 ,עצוהש ומכ ,ינש תיב וא תננוכמ הפסא - תחאה :םיכרד יתש ןיב

 הפסאב וא ינש תיבב ,הנושארבו שארב ,ךמות ינא ,םע לאשמ - היינשהו

 ,לבקתי אל הז םא .וירחא םא ןיבו תסנכה רושיא ינפל םא ןיב ,תננוכמ

 ונחנא תרחא יכ איהו תחא הביסמ תאז ,םע לאשמ דעב ינא זא קר

 תיטפשמ הניחבמש יפ-לע-ףא ,תאז לכב ובש םויה לש בצמב םיראשנ

 .קזח רתוי הברה והשמ ךירצ ,תננוכמה תושרה םג איה תסנכהש רורב

 לבא .םע לאשמ םג ךירצ זא ,הקוחה תא ןנוכת תסנכה קר םא ןכל

.היינש הפדעה וז ילצא

 ועיצהש יפכ ,ליגר בורבו םורווק ילב ,הקוח לבקתת םא :יניירק ליאכימ 

 ותוא היהי אלש המל ,הלאשה תא תולעהל הצור ינא ,םירבחה תיברמ

 הזה ןורקיעה תאו הזה בורה תא םיספות ונחנא םא .תסנכב םג רבדה

 רושימב ןוכנ אל הז המל זא ,ולוכ רוביצה לש רושימב ןוכנ ןורקיעכ

?תסנכה לש

 הקוח תקקוחמ תסנכה .תיעמשמ-דח איה ןאכ הבושתה :ןומרכ קירא 

 איהו קוחר חווטל אלא ,וב הקוסע איהש יטילופה גראמה רובע אל

 המ תא ןיירשל םגו קוחר חווטל היצמיטיגלו יוטיב והשזיא תתל תבייח

.השוע איהש

 בורהמ ןטק בורב השעיי הקוחב ןוקיתש םיצור אל ונחנא :רבנע יבצ 

 הזכ בור היהי הקוח תלבקבש הצור הליחתכלמ ינא ןכל .הקוח תלבקל

.הקוח ןקתל םיצור םא לודג בור האבה תסנכהמ שורדל קידצמש

 םישוע ךכ .תושיגה יתש ןיב בלשל רשפא :יניירק ליאכימ 

.תירבה-תוצראב

.רחא והשמ הזו םודנרפר הז זא :ןומרכ קירא 

 .םע לאשמ לש אשונהמ הנוש אל הז :יניירק ליאכימ 

.ךכ םיבשוח אל ונחנא לבא :ןומרכ קירא 

 לודג בור תסנכב היהי םאש תאזה תורשפאה תא ונילעה :רבנע יבצ 

 ,09 וא 08 תסנכב ויהי םא .םע לאשמל תכלל ךירצ אל ילוא ,דואמ

 .םע לאשמל הקדצה שי זא ,תוחפ ויהי םא .םע לאשמ ךירצ אל ילוא

.ךלש ןוויכב ךלוה הזש ךכ

 העיגה ,הבשחמל יואר הזש רמא יניירק ר"דש רחאמ :לטנגנל םוחנ 

.בושחנש העשה
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הקוחב םינוקית .ג

םיחנמ

ףיש ןליא

םורמ יגח

 החיתפ ירבד

 קר והז הרואכל .הקוחב םייוניש לש הלאשב םינד ונחנא :ףיש ןליא 

 םג םיאשונב הרודצורפהש ונלוכ לע לבוקמש ןבומכ לבא ילרודצורפ ןויד

 ,תוהמל דואמ רהמ ךופהל הלוכי הקוח יוניש לש םגו הקוח תלבק לש

.ןכותה לע םג עיפשהל טלחהב הלוכי תילרודצורפה ךרדה יכ

 וב המושר לבא ,תורחא תונידמל היגולנא שי םתלביקש עקרה רמאמב

 רבעמ תונידמל בוטש המש ,הילע רוזחל ןוכנל אצומ ינאש הרהזא תרעה

 תורכזומש תונידמה בורש םושמ ,לוכ םדוק .ונלצא בוט חרכהב אל םיל

 ולביק ןהמ לודג קלחו ,ילרדפ רטשמ תולעב תונידמ ןה ,הזה רמאמב

 הברה הז זאו רטשמב יתוהמ יוניש םע וא הנידמה ןוניכ םע הקוחה תא

 לע לבוקמ .לארשי תנידמב הרוקש המ לכ םע ,ונימיב רשאמ לק רתוי

 הלוכי אל איה .השקונו ,םיליגרה םיקוחה תכרעמ לעמ איה הקוחש ונלוכ

 ,הרתי תולקב םימעפלו ,תולקב ובש ליגרה יטילופה שרגמהמ קלח תויהל

 וליפאו ףואשל רשפא תולק וזיאב םיעדוי םג ונחנאו םיקוח תונשל רשפא

 ץוחמ תויהל הכירצ תמאב הקוחה .לארשי תנידמב דוסי-יקוח תונשל

 תושקונה ןכלו ,תוכורא םינשל תקקחנ איה .חקו ןת לש יטילופה קחשמל

 ףוגב ,העבצהה יכרדב ,הלש יונישה ךילהתב םג אטבתהל הכירצ הלש

 םושמ ,ידמ השקונ היהת הקוחש רוסא לבא .'וכו לבקמש ףוגב ,םזויש

 ןוכנ .הקוח תונשל ךירצ םימעפלו םיתעה ףולח םע תונתשמ תוביסנהש

 תומקר םג ריאשהל םילדתשמ םיחסנמה תוקוח תקיקחב ללכ ךרדבש

 .הנוש הרוצב הקוחה תא שרפל טפשמה-יתבל רשפאיש ןפואב תוחותפ

.רתוימל ,םיתעל הקוחה תא תונשל ךרוצה תא ךפוה אל ןיידע רבדה

 הבש ךרדה ןיבל הקוחה תלבק ךרד ןיב תמיוסמ המאתה תויהל הכירצ

 ,דואמ לודג הקוחה תלבקל בורה םא ,לשמל ךכ .הקוחה תא םינשמ

 וז יכ ,ןטק בורב היהת הקוחה יונישל ךרדה ובש בצמל עיגהל רוסא

.המצע הקוחה תא ףוקעל תניוצמ ךרד היהת
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 ןוקיתה תא םזוי ימ איה הב ןודל םיוּוצמ ונחנאש הנושארה הלאשה

 ,ןויער תולעהל לוכי םדא לכ ,חרזא לכ ,תעד רב לכ ,דחא לכ .הקוחל

 םיכמסומה םה ימ ,רמוא הווה ,ילמרופה ןפל איה הנווכהש אלא

 .הקוחה יוניש ןויער תא ןוידל תולעהל וא עיצהל תילמרופ

 םוזיל םיאשר תסנכ ירבח הרשע ויפלש ךילה עיצה ,אשונב ןדש תווצה

 תויהל ךירצו תילמינימ הצובק תויהל הכירצש אוה ןויערה .יונישל העצה

 יוניש העבצהל תולעהל לוכי ומצע ינפב תסנכ רבח לכ אלו ,דחוימ טקא

 ןהו הנידמה אישנ ןהש הטישהמ עבנ תסנכ ירבח הרשעל ןויערה .הקוח

 תורשפא .תוחפל תסנכ ירבח הרשע לש העצה יפל םינמתמ הלשממ שאר

 יונישל תועצה םוזית תסנכה לש טפשמו קוח הקוח תדעווש איה תפסונ

 רשפא .תווצה לש העצהה תאז .המצע הלשממה ,ןבומכ ,ןכו ,הקוחב

 תונידמ םע םיוושמ םא ,לשמל ךכ .תופסונ תויורשפא תולעהל ןבומכ

 איבהל הלוכי םיחרזא ףלא האמ לש המיתח ,לשמל ,ץייוושב ,תורחא

 .הברהב ךבוסמ ךילהתה תירבה-תוצראבו ,הקוחה יונישב ילמרופ ןוידל

 .דואמ בחר תויהל לוכי ןאכ םורטקפסה .םייניב ךרדב וכלהש תונידמ שי

 הנידמב רשפאה לככ םיבר םימרוגו םיפוגל רשפאל שי ,דחא דצמ

 םיצור ונחנא ינש דצמ ,הקיקחב יוניש ללוכ ,םייוניש םוזיל תיטרקומד

 םיצור ונחנא וזה םינוזיאה תחסונ לעו ,תמיוסמ תושקונ לע רומשל

.םכמ עומשל
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א ןויד תצובק

 ןוקית יכילה אוה ןאכ םישגפנ ונא ומשלש ןוידה םוחת :םורמ יגח 

 םירבדה לע לכתסהל ךירצ יכ ףא םירחא םירבדב ןודנ אל .הקוחה

 רבדל ונלחתה אל דוע .הנושמ תצק רוזאב םיאצמנ ונחנא .לולכמ לעכ

 ךיא הלאשל םיסנכנו םידבכתמ רבכ ונחנא הנהו התלבקו הקוח לע

 ינפמ ,הזמ קמחתהל רשפא-יא .תרגסמ שי רבכ וליאכ ,התוא םינקתמ

 הארנש הזה םקרמה ךותב תידוסי דואמ הלאש איה ןוקיתה תלאשש

 תנמ-לע םישוע המ הלאשה םג ךכ רחאו הנוניכ ,הקוח לש התריצי ומכ

.םינוקית רשפאל

 ןוכנ אלש בשוח ינא .תידותמ הרעה ריעהל שקבמ ינא :ןמרבוג המלש 

 הקוחה ןוקיתו הקוח ןוניכ ,םיאשונה ינש תא ךרכ רשאכ ןוכמה השע

 .ירמגל הזמ הז םינוש םיאשונה ינשש םושמ ,ןויד לש תחא תכרעמ ךותב

 רמוא יתייהו ,ומצע ינפב דבכנו דבכ אשונ איה הקוח ןוניכל הרודצורפה

 יתנעט .הקוחה ןוקיתל הקוחה ןוניכ לש םיכילהה ןיב רשק ןיא טעמכש

 המצע הקוחב עבקית הקוח ןוקית לש הקינכטהש יוארש ,איה תידוסיה

.הקוחה ןוניכ לש תורודצורפהמ קלחכ אלו

 םינתינ םניאש ,תונוש תוקוחב תאז םיאור ונחנאו ,הקוחב םיאשונ שי

 םעה לש ותנידמ לארשי תנידמ תויה רבדב הארוהה לשמל ,יונישל

 אוה .תיתקוח תרגסמב יונישל תנתינ הניא יתעדלש הארוה וז .ידוהיה

 ןידה אוה .תיטרקומד הנידמ לארשי תנידמ תויה רבדב הארוהב ןידה

 לש תויוכז לע הנֵגמו םדא תויוכז תרחוש לארשי תנידמ תויה רבדב

 םינתינ םניאש עובקל תבייח הקוחהש תונורקע םה הלא .םיטועימ

.יונישל

 יוארה ןמ ,יונישל וא ןוקיתל םינתינ םניאש םיאשונה יבגל ןוידה

 ןוויכמ .הקוחב תוילאירטמ תוארוה לש תרגסמ ךותב םייקתיש חרכההו

 םירוטפ אל ונחנא ,הנוקיתו הקוח ןוניכ ,םיאשונה ינש תא ךרכ ןוכמהש

 ףא לע ,הקוחה ןוקית ןיינעל םג ליעומ ןויד םייקל רשפאו ,ןוידה ןמ

.הקוח ונל ןיא דועש

 ,וילע עיבצמ התאש הזה 'גאב'ה תא ונינפל םושרנ :םורמ יגח 

 ילארשיה ןוכמה לש הנכההו הזה םויה הוותמ ללגב וב בשחתנ אל לבא

.היטרקומדל

 הל שידקה ףיש טפושהו ,הב םיקסוע ונחנאש הנושארה הלאשה ,ןכ םא

.הקוחב ןוקית םזוי ימ איה ,םילימ המכ
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 היה ,הליחת .גצוהש ןפואב אשונב ןודל םיוסמ ישוק שי :ידרו לאפר 

 םיעיגמ דציכו המצע הקוחה ןיינעב ,ןמרבוג ד"וע רמאש המב ןודל םוקמ

.הילא

 ,היהת תסנכבש עבקיהל ךירצ הקוחבש יל המדנ ,תיפיצפסה הלאשל

 העובק הדעו היהת וזה הדעווהו ,הקוח יניינעל הדעו ,תודעווה תחאכ

 הדעו התוא .הלעי אשונה רשאכ אלא ,תע לכב סנכתהל הכירצ הנניאש

 היהת איה .אוהש םרוג לכמ ,ולאכ הנייהת םא ,תוינפו תועצה לבקת

 ןוקיתל תועצהה תא ,המצע הקוחב עבקיי הזש יפכ ,תולעהל תכמסומ

.הקוחה

?תמזויה איה :םורמ יגח 

.ןוויכ לכמ אובל הלוכי המזיה .תמזויה אל איה .אל :ידרו לאפר 

 אל וא הלוע ןיינעה םא טילחיש םרוגהו תננסמה היהת איה :םורמ יגח 

 ידיב אלו הלשממה ידיב הניא ךילהתה תא םוזיל תורשפאה .ןוידל הלוע

 תראשנ ,ומצע ךלהמה תמזי .תעדה לע תולעהל רשפאש םירחא םיפוג

.יטילופה םרוגה ידיב ונייהד ,תסנכב הקוח תדעו ךותב

 רוניצה לבא ,םוזיל לכות הלשממה םג .קיידל יל השרת .אל :ידרו לאפר 

 לכ ומכ םוזיל הלוכי הלשממה .הדעו התוא דימת היהי ןוקיתה תאלעהל

.דיחי

 לכ םצעבש ,דוסי-קוח תעצה וא הליגר קוח תעצהמ לידבהל :םורמ יגח 

 .ותוא םוזיל םילוכי הלשממ וא תסנכ רבח

.ןוכנ :ידרו לאפר 

 .הריבס העצה איה 1תווצה לש העצההש בשוח ינא :רצינמרק יכדרמ 

 היצקנופ וזש בשוח ינא .תדחוימ הדעו םיקהל םעט שיש חוטב יניא

 היהת תדחוימ הדעוולש חוטב אל .טפשמו קוח הקוח תדעו לש תיעבט

 ןויערה םג .הזה רבדה תא הלשממל רשפאל יוארש בשוח ינא .הסנרפ

 םיחרזאל רשפאל ךירצש בשוח ינניא .ןוכנ הארנ תסנכ ירבח הרשע לש

 דחא תא עינהלו תכלל וכרטצי םיחרזאה .רישי ןפואב הז תא תושעל

 רבד לש ופוסב ,הזב וחילצי אל םה םא .הז תא תושעל הלאה םיפוגה

 העצההש בשוח ינא ןכל .שממ לש בורבו תסנכב רובעל ךירצ יונישה

.תינויגה העצה איה ונינפב תחנומש תווצה לש

 הלעי דדוב לכש יוצר אל יאדוובש תבשוח ינא :יאדר ססנרפ 

 איהש םיווקמש יפכ ,הקוחהש םיבשוח םא .הקוח ןוקיתל תושקב

    'מע ואר ;רבנע יבצו ןמרבוג המלש ,שינב ישיבא :ןוידל עקרה רמאמ תא ןיכהש תווצה .1
.ןלהל 733
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 עזעזל ןוצר ןיא ,דוסי תויוכזו דוסי יכרע לולכת ,לבקתת םא ,לבקתת

 ידכמ ידמ ןטק רפסמ םה תסנכ ירבח הרשע םגש תבשוח ינא .התוא

 לע םיבשוח רשאכ דוחייב ,לארשי תנידמב דוסי תויוכזל ןוקית םוזיל

 ירבח הרשע .םויה לארשי לש תסנכה תא ןייפאמש םזילאירוטקסה

 רערעל ולכוי םייטרקומד-יטנא םינוויכמ דוחייבו ןוויכ לכמ תסנכ

.תנגעמ איהש דוסיה תויוכז םע הקוחה לש תוביציה תא תופוכת

 ,לשמל .ףידע תווצה ידי-לע אבומש םימגדהמ דחאש תרמוא יתייה ,ןכל

 וא ,םיתבה ינשב םישילש ינש ךומתל םיכירצ הקוח ןוקיתל המזיב

.תונידמב םיקקוחמה יתבב םישילש ינשב הטלחה לבקתהל הכירצש

 אל םה .םזויה לע רבדמ אלו ומצע ןוקיתה לע רבדמ תווצה :םורמ יגח 

.םישילש ינש ךירצש םירמוא

 תעדוי יניא ,ךכ הז םאו ,ןיינעה הזש יל רורב היה אל :יאדר ססנרפ 

 ,םישילש ינש אל םאש תרמוא יתייה ינא .המגודכ שמשמ הז המל

 קלח םה הקוחל םינוקיתה תירבה-תוצראבש ןוכנ ,תאז לכב .שילש זא

 הנידמה לש תיתקוחה תיתשתה לש תיתגרדה היינב םג הז לבא ,הקוחהמ

 ןושארה םעטהו ,יטנוולר ןיידע הזש תבשוח ינא ,ןכל .תירבה-תוצראב

 םינוקיתהמ םינוש תירבה-תוצראב םינוקיתה םא םגש אוה יתתנש

 םגדכ ואבוה םה יתעדלו םגדכ ואבוה םה ,םהילע םירבדמ ונחנאש

 םירבדמ ונחנאש ינכטה ןבומב םינוקית לע רבודמ אל םא וליפא ,קדצב

.ילש ינושארה םעטל תרזוח ינא .םהב

 תא ,תסנכ ירבח הרשע לש ירעזמ טועימל ןתינש תויהל לוכי אל

 םג םהל תביוחמ לארשי תנידמש דוסיה תונורקע תא עזעזל תורשפאה

.המצע לע לבקת איהש הקוחה יפ-לע םגו תימואלניב הניחבמ

 תניחבמ ימיטפוא ךכ לכ ינניא ,יאדר 'פורפל דוגינב :יניירק ליאכימ 

 אקווד ינא ןכל .לארשיב הקוח לבקתת םא הקוחב ועבקייש תונורקעה

 ,תסנכה ירבח רפסמ לש ףסה תדרוה דעב ינא .ךופהה ןוויכב תכלל הצור

 ילמינימ רפסמ יפל אלו העיס יפל אוה סיסבה( העיס לכל רשפאתיש ךכ

 יתש וא תחא העצה תולעהל תמיוסמ הנש ךלהמב ,)תסנכ ירבח לש

 םירקבל תושדח ןוקיתל תועצה תשגה ענמנ ךכ ידי-לע .ןוקיתל תועצה

 בשחתהב הלאה םירבדה תא רמוא ינאו ,דיגהל הצור ינא .תסנכה ךותב

 בשוח ינא ,שילשל ןוקיתל תועצהה תא םיליבגמשכ .םיטועימה תויוכזב

 תועצה תאלעהב לבגומ דואמ היהי ,עיגמ ינא ונממש ,יברעה רוביצהש

 ,םיכייש שיגרמ לוכה ובש ךילהת תונבל םיניינועמ םא .הקוחה ןוקיתל

 תורשפאה תניחבמ יתעדל ףסה ,קלח םילטונ םהש םישיגרמ לוכה
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 תלטונ איהש םושמ ,העיס לכ .תאז רשפאל בייח ,ןוקיתה תא תולעהל

 תולעהלו אובל הלוכי איהש שיגרהל הכירצ ,יטרקומדה ךילהתב קלח

 ותואלש ךירצ .דחא תסנכ רבח הנומ איה םא םג ןוקיתל העצהה תא

.חוכה היהי תסנכ רבח

 תולעהלו אובל ונממ עונמל ןוצרה תא ,תאז תמועל ,ןיבהל לוכי ינא

 ךלהמב ןוקיתל תועצה לש ילמיסקמ רפסמ ליבגהל רשפא ןכלו תסנכב

 הלבגה הנשיש עודי היהיש לבא ,ןקתלו אובל תורשפא שי .תמיוסמ הנש

 ךלהמב ןוקיתל תועצה לש ילמיסקמ רפסמ לע רבדל רשפא .תמיוסמ

 בור שרוד ,ןוקית היהי םא ,ןוקיתהש רבד לש ופוסב םיעדוי ונחנא .הנש

 .הרקב תכרעמ שי ןאכ םג .םיוסמ

 ונממש רוביצב רבגתמו ךלוהה רוכינה תא שח ינאש רמול הצור ינא

 תניחבמ הקוחב תויהל הלוכיש תלעותה תא םג שח ינאו ,עיגמ ינא

 עיגמש ימ לכל השגרה היהתש יל בושח ,ןכל .הזה רוכינה תתחפה

 אל .העצהה תא תולעהל ,עיפשהלו אובל תלוכיה ול היהתש ,תסנכל

 תושעל הלוכי העיס לכ אלא ,תסנכ ירבח לש ילמינימ רפסמ תויהל ךירצ

 תא ןקתל ידכ שיגהל הלוכי העיס לכש תועצהה רפסמ תא ליבגנו תאז

.הנשה ךלהמב ילמיסקמ םיוסמ רפסמב הקוחה

 ינויגהה וא ינוידה םגפה תא ףשוח םצעב הז .ןוכנ :יאדר ססנרפ 

 תאז לכב ינא ןאכ .הקוחה תא םיאורו םינדש ינפל הזה אשונב ןוידב

 החנהה ךותמ יתרביד .םדוק יתרמאש המל תוגייתסה ףיסוהל הצור

 ןויווש לש דוסי יכרע תנגעמש הקוחל עיגהל ןושארה בלשב ונחלצהש

 אל יכ ,םישנ ללוכ ,םיברע ללוכ ,לארשי תנידמב םירזגמה לכל

 תדחופ ינאש ,ילש הגצהב יתשגדה .תאז השוע אלש הקוח יילע תלבוקמ

 תונשל וצריש תויטרקומד-יטנא תוצובק לש תויטרקומד-יטנא תומזימ

 טלחהבש הקוח תלבקב הנתומ ירמגל יתרמאש המ לכ ןכל .הקוחה תא

 טפשמה יפל ,ימואלניבה םוחתב תורכומ ןהש דוסי תויוכז תנגעמ

 םג ללוכ רבדה .םישנלו םיברעל תויוכזה תא םינתונ ןכלו ,ימואלניבה

 ילש תורעהה תא הנתמ ינא .הינתה אלא תוימיטפוא אל תאז .תד שפוח

.תמלשומ הקוח היהת הקוחהש הזב

 ןוקית לע םירבדמ םאש החנה תדוקנ ךותמ תאצוי ינא םג :פרק תידוהי 

 תונורקע תא תשבגמש הקוח תלבק רחאלש בלשה לע רבודמ ,הקוח

 אלו ימוימוי ןוקיתל ןיינע אל םה דוסיה תונורקעש החינמו דוסיה

 רבד תויהל ךירצ הקוח ןוקית .ךפהל אלא תויתנש ןוקית תוסכמל ןיינע

 והשמש םיעד תודחא שי םאו ,דחוימ ךרוצ שי םא ותוא םישועש
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 ףוגה ימ הלאשב םינדשכ .ןקתל ךירצ ןכלו יסיסב ןפואב הקוחב יוקל

 דומלל ןוכנ הז ,'וכו ןוקיתל הרודצורפה המ הלאשב ומכ ,םזויה

 םדוקש תבשוח ינא .תורחא תונידמב השענש הממ תיקלח הדימב

 תאו לארשי תנידמב תיטילופה תוברתה תא ןובשחב איבהל שי לוכ

 רסוח הז ןמתסמש המ ,ברה ירעצל .ונלש תינויצוטיטסנוקה תוברתה

 יפל ישימחו ינש לכ ןקתל תלוכי ;דוסי-יקוח םיארקנש םיקוחל דובכ

 אטבמ אלא ,ליגר קוחמ הנוש וניא דוסי-קוחש החנהו ,םינמדזמ םיכרצ

 ןוקיתל םינתינשו תמיוסמ הרוטקנוינוקלו םיוסמ ןמזל םינוכנש תונורקע

.תולקב

 ינא ןכלו ,הקיקחב ונלש םייחה ןויסינמ הילע תדמול ינאש השיג תאז

 תולקה תא ןובשחב איבהל שי ,תאזה היגוסב םינד רשאכש תבשוח

.דוסי-יקוח ןוקית לש תלבסנ יתלבה

 ךכב תויתייעבה יבגל יאדר 'פורפ הרמאש םירבדה םע המיכסמ ינא ןכל

 ןייפואמה םייקה בצמב ןוקית םוזיל ולכוי דבלב תסנכ ירבח הרשעש

 םידדוב תסנכ ירבח לש םיסרטניא לש םלש לולכמבו ,תוילאירוטקסב

 .םיליגר םיקוח וא דוסי-יקוח ינוקית הלא ויהי ,הקיקח ינוקית םדקל

 לע דיעמ רבדה לבא םיליגר םיקוח לע םייקה בצמב רתוי תרבדמ ינא

 אל םה תסנכ ירבח הרשעש תבשוח ינא .הקיקח לש תמיוסמ תוילטנמ

.ןפוד אצוי ךילה תויהל ךירצש ךילה םוזיל קיפסמ סיסב

 לע לכתסהל ךירצש איה יתעד ,רוביצהמ םישנא תופתתשהל רשאב

 יכילהתב חרזאה לש דיקפתה המ תוארלו ונלש ינויצוטיטסנוקה לדומה

 חרזאלש החינמ ינא ,םע ילאשמ יפל םילעופ םש ,ץייוושב .הקיקח

 ןיא הבש ,לארשי תנידמב .םזוי לש לקשמ תויהל לוכי הרושה ןמ

 הלשממה לש לדומה אוה יתקיקחה לדומהו םע ילאשמב םילעופ

 תתל אלש תווצה תעצהב תכמות ינא ,הקיקח ימזויכ םידקפתמה תסנכהו

.הקוח ןוקית םוזיל םיחרזאל

 .רתוי בחרה לולכמל הרושקש תחא הרעה ריעהל הצור ינא :ןורוא םייח 

 תיללכ הקוח היהת וז ,יתייעב דואמ ייניעבש המ ,הקוחל יוכיס שי םא

 הנכמ הכותב ליכהל רשפאת איה הלש תויללכה ךרדש תאזכ הדימב

 ,תאזכש רותב .הב ןימאמ אל ללכב ינא תרחא יכ ,רתוי בחר ףתושמ

.הברהב ומצמטצי התוא תונשל תלוכיה וא תונשל ךרוצה

 דחאה ןוידה .ונלש ןוידב םיבלש ינש ןיב דירפמ ינא ,וזה אצומה תדוקנמ

.תינושארה תננסמה ביט אוה ינשה ןוידהו םוזיי אוה

 יניא ,הב ןודל ליחתהלו העצה תולעהל תלוכיה אוה 'םּוזיי' גשומה םא
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 ירבח העברא ,תסנכ ירבח השולש םא ןיב .רבדב הנכס םוש האור

 אל .ינושארה ןוניסה והמ איה הלאשהש בשוח ינא .העיס וא תסנכ

 חתפתיש ףונמ ליעפהל לוכי ימ אלא ףוסב האירקה תלבק לש ןוניסה

 ליבשב .הכימת קיפסמ ול ןיאש ררבתי רהמ ידש אשונ לע ירוביצ ןויד

 תונוש תוצובקמ וענמיש םינונגנמ המכ ליעפהל רשפא ינושארה ןוניסה

 לע םינויד םייקל ,לשמל .ןוידה חתפב ןתוא ומסח םצעבש השוחתה תא

 .תאזה הרטמל קר ושדקויש םיימויב הנשב םיימעפ קר הקוח ייוניש

 בשוי םע ורדיס רשאכ ןיבל ןיב הלילה תוצחב ומייקתי אל םינוידה

.ןוקיתה תא וריבעיו האילמב םיאצמנ םישנאש שארה

 .תואירקב םידעומה ןיב רעפב רושקש ףסונ ןוניס תויהל לוכי ךכ רחא

 היהתש ,חיננ .דחא םויב תואירק שולשב הקוחה תא רשאל רשפא-יא

 המ ןיב ןוזיא אוצמל ידכ לוכה .האירקל האירק ןיב הנש יצח תוחפל

 ןיבש רעפ ותואב .תמיוסמ הצובק גציי אוהו וילע רביד יניירק ר"דש

 חותפל דעב ינא ,הזכ ךילהב רחבנ םא ,הנושאר האירקל תימורט האירק

 בור הנושאר האירקב םג דוסיה-יקוחל שורד םויה .תיסחי לודג חתפ

 רשפא .הזכ בור שורד אל תימורט האירקב הפש תויהל לוכי זא .16 לש

 .הזכ בור ךירצ תימורט האירקב םג ,הקוח יונישב רבודמ רשאכש רמול

 ,םוזייה בלשב םולבל אל איה ילש תיעבטה השיגה םא .ןוניסהמ קלח הז

 אל ירוביצ םרוג םא .תסנכה ךותב אלא תסנכל ץוחמ הזש בשוח יניא

 )השק אל הזש םיעדוי ונלוכו( תסנכ ירבח השולש וליפא סייגל חילצה

 הלעי אשונה ,הלאכ השולש שי םא לבא .תושעל המ ןיא ,םיוסמ ךלהמל

 בלשב רובעל ךירצ אוהש קקוחמה לש העידיה םצע יתעד יפל .קרפה לע

.םיוסמ זוחאב םיימתס םיכלהמ םולבת ,רתוי תויניצר תוננסמ ןושארה

 החנהבו ,םויה םייקש בצמה לע תלכתסמ ינא םא :רדיינש הנא 

 ,לולכמ והשזיאל םימייקה דוסיה-יקוח םושייב הקוח תארקל םדקתנש

 תושעל םוקמ שי םאה ונמצע תא לואשל םיכירצ ונחנא לוכ םדוק

 המיכסמ יניא ןאכו .ןכ איה הבושתה יתעדלו ,םינוקית יגוס ןיב הנחבה

 ןיאש בצמ תויהל ךירצ םימיוסמ םירבדבש רמואש ןמרבוג ד"וע םע

 ,לבא ,לבקל רשפא-יאש רבד הזש תבשוח ינא ,ללכב ןקתל תורשפא

 לש תילמינימ הצובק ידיב תויהל הכירצ ,םייתוהמ םינוקית תלבקל המזיה

 הרמאש ומכ ,רתוי ילוא וא הרשע תוחפל םא תעדוי ינניאו תסנכ ירבח

 לש םג המזי תויהל הלוכי ,םייתוהמ תוחפ םינוקית יבגל .יאדר 'פורפ

 ןתניי ךכ רחאש ןוניסב יולת הז ,בושו ,דדוב תסנכ רבח לש םג ,הלשממה

.תומזיה תא הליבגמ יתייה אל טלחהב ,םוכיסל .הלאה םינוקיתל
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 ךרוצל שורדה בורה םגו הרודצורפהש רוכזל ךירצ :רצינמרק יכדרמ 

 המ תא דיתעב הארנ אל .ןאכ עצומ םגש ומכ ,םידחוימ ויהי ןוקית

 תונשל שי .דוסי-קוח תונשל טושפ ןפואב רשפאש ,םויה םיאור ונחנאש

.הזה בצמה תא

 דוסי-קוחב יוניש םוזיל היהי רשפאש תעדה לע לבקתמ יל הארנ אל

 תחפל םיצור אל ונחנאש רבדה תובישח ללגב םג ,ליגר קוחב ומכ

 .תדחוימ הרודצורפ רוציל ,דחוימב לודג בורב ךרוצה ללגב םגו ,ותוא

 ךרדה .ןוכנ אל הארנ ,םיהובג דואמ םימוסחמ רוצילו אובל ינש דצמ

 בורה תא גישהל םיסנמה ןולשיכ אוה ,עצומ יוניש םוסחל תירקיעה

 .תירוביצ היצמיטיגלמ ןמזה לכ תונהיל ךרטצת תאזה הקוחה .שורדה

 דומעל ןמזה לכ ךרטצת אלא ונתואמצע םויב לבקתת אל ירה איה

 איבהל םישנא לש ןוצר םוסחל ןוכנ אל ,ןכל .היצמיטיגלה ןחבמב

 ,תסנכ ירבחמ שילש וסיוג אל םאש עובקלו ירנימילֵרפ ןפואב יונישל

.ןוכנ אל רבד יל הארנ הז .ןוידל ןיינעה תא תולעהל רשפא-יא

 רפסמה .הריבס איה תסנכ ירבח רפסמ לש ילמינימ סויג בייחל העצהה

 ןאכ םיבושח .הזככ ותוא האור תווצהש בשוח יניאו שודק אל אוה רשע

 ,תינשו ,ליגר קוח ןיבל הקוח ןיב לדבה רוציל שי ,תישאר :םירבד ינש

 רובעל דואמ השק היהיש םוסחמ עובקל םוזייה בלשב ןוכנ אל יתעדל

.הב תכלל ךירצש ךרדה וז .וילע

  ,תווצה לש העצהב עיפומש רשע רפסמה לש ויתודוסי :ןמרבוג המלש 

 .הנטק הרעה ףיסוהל הצור ינא .העצהה לש םיילוש תורעהב םיטרופמ

 קוח תעצה שיגהל דיחי תסנכ רבח לש תוכזהו אנהכ ןיינעב ןידה קספב

 םוזיל תסנכ רבח לש ותוכז תלאש ןוילעה טפשמה-תיבב הנודנ ,תסנכב

 הקיקח תמזיש לוקשל תסנכל עיצה ,זא וראותכ ,קרב טפושה 2.קוח תעצה

 ןודת אל תסנכהש ידכ ,תסנכ ירבח הרשעל תוחפל תלבגומ היהת הליגר

 יבגל םא .תסנכ ירבח לש ישממ רפסמ ידי-לע תכמתנ הנניאש העצהב

 ירבח הרשעש ןבומ .הקוח ןוקית יבגל ןכש לכ אל ,ךכ הליגר קוח תעצה

 ןוקיתל העצה דימעהל ןיאש אוה ןויערהו ,יתורירש רפסמ אוה תסנכ

.רחא וא הזכ קוח ןוקיתל העצה ומכ רושימ ותואב הקוח

 ןיב ןזאמש תסנכה ךותב ןונגנמ סינכהל יאדכ ילוא :סאימחנ דוד 

 תגצוימש הדעו ןיבל ,קוח םוזיל תסנכ רבח לכ לש תיטרקומד תלוכי

.תועיסה לכ ידי-לע

966 צ"גב( תסנכה ר"וי 'נ .2 / .393 )4(מ ד"פ - )59



151
ןושאר בשומ

.הז תא דירוהל םילוכי העברא לומ השיש לש בורב זא :רצינמרק יכדרמ 

 הלוכי ןוידה תמזיש ןויערה תא תלבקמ טלחהב ינא :יאדר ססנרפ 

 אל הז ,ןורוא רמ עיצהש ומכ ןוניס תדעו ךירצ לבא ,העיס לכב תויהל

 םוזיל תישפוח תורשפא תארקל הכילה אלא היטרקומד לש ןיינע קר

 דובכ ,דוסי יכרעב תמיוסמ תוביצי םג תשרוד היטרקומד .ירוביצ ןויד

 רומאש ךמסמ םילבקמ ונחנא .חרזאה תויוכזלו םיטועימל דובכ ,תלוזל

 דוחייב ,דואמ בושח יכוניח דיקפת ול שיו הלאה םיכרעה סיסב תויהל

 תומכסומ ןיאש הרמא פרק 'פורפש יפכ ,ילארשיה רוביצה ומכ רוביצב

 דואמ העפשה היהת ןכל .הלאכ דוסי יכרע לש תוביציה יבגל וליפא

 אשונ הנייהת חרזאה לש דוסיה תויוכז םא ,הקוחה לע תיכוניח-יטנא

 דובכו תיטרקומד הסיפתל םיכנחמ ךיא .הנשב םיימעפ שדחמ ןוידל

 יתייה ?קסופ יתלב ןפואב רזוח ןוידל חותפ לוכה םא ,חרזא תויוכזל

 ןוניסה תדעו הקוחב רשא דוסיה תויוכז תליגמ יבגל תוחפלש תרמוא

.היואר הרשפ יל תיארנ

 םושמ ,ןוניס תדעו לש ןויערה תא ןיבהל השקתמ ינא :פרק תידוהי 

 וא הנטק הצובק םאה היגוסב םינדו המזי לע םירבדמ ונחנא םאש

 אובת ךכ רחא ,םוזיל םילוכי תסנכ ירבח לש רתוי תבחרומ הצובק

 השולש ואוביו ,היהיש יפכ בכרה םע ,הקוחל תדחוימ הדעו איהש הדעו

 .הקיקח תמזי םדקל אלש וטילחי השולש דגנ םיינש לש בורבו םירבח

.ןיינעה ןיממ אלש םלב הזש תבשוח ינא

 .ידמ הנטק הצובק איה תסנכ ירבח הרשע יתעדל המל ריהבהל ינוצרב

 תופצל שיש םושמ אלא הקיקח תומזי םוסחל ןוצרה םושמ הז ןיא

 ךילהתה לש ותליחת םג .דחוימ בור ךירציש ,ךבוסמו השק ךילהת שארמ

.ותירחא תאו וכשמה תא אטבל הכירצ

 ךרוצ ןיאש ןכתייש ךכל ,רצינמרק 'פורפ לש הרעהל סחייתהל הצור ינא

 ךסב לבא ,הקוחה לש םינושה םיקרפל הדימ תמא התואב סחייתהל

 ליחתהל אלו הליחתכלמ ולש תוניצרה לע דיעמש ךילהת עובקל שי לוכה

 .דואמ הנטק הצובק לש המזי םהש םיכלהמב

 תויהל הכירצ המזיהש ילש העדב קזחתמו רזוח ינא :יניירק ליאכימ 

 תפסות דועב יירבד תא ריבסא ינא .תסנכ ירבח דצמ אלו העיס לכ דצמ

.הנטק תחא

 איה ,תוקוח ןהב שיש תונידמב תוחפל ,הלוע דימתש תיתקוח תחא היעב

 תונשל םיסנמ ףיקע ןפואבו םיקקוחמה תיבב קוח םיקקוחמו םיאבשכ

 .רחא והשמ רמול תאז לכב וא עוגפל וא הקוחב שיש תוארוהה תא
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 לוטיל רשפא-יא .תסנכב תועיסה ידיב ראשית ,םיקוח שיגהל המזיה

 תא םימסוחש ךכב .תסנכב תוליגר קוח תועצה שיגהלו אובל חוכה תא

 אובלמ תוליגר קוח תועצה שיגהל םילגוסמש תסנכה ירבח לש תלוכיה

 םהש המ תא גישהל תוסנל םהל םימרוג ,הקוחה ןוקית תא עיצהלו

 יאדוובש הלאשל רוזחנ זא .הליגר קוח תעצה לש ךרדב גישהל םישקבמ

 םוסחל ךירצ םאה ,הקוחב העיגפ שי םאה איהו ,טפשמה-יתבל עיגת

 .יעבט ךלהמ הז יכ ,הליגרה ךרדב תכלל ךירצ םאה וא ןוקיתה תא

 לש רושימב לעפי ,יתקוחה יונישה תא שקביש ימ זא ,המיסח היהת םא

.הליגרה הקיקחה

 ךכ רחא היעב התואל םיעיגמ יכ רזוע אל ,הרואכל ,הז :ףיש ןליא 

 תסנכ ירבח 06 לש בורב ךרוצ היהי םא .הקוחה יוניש לש סחוימה בורב

.תורחא הקיקח תומזי ויהי זא ,םישילש ינש וא

 לש רושימב תומזיה תא עונמל הקדצהה זא לבא :יניירק ליאכימ 

 ףסב ,העיסה ידיב ראשית המזיהשכ .תיתועמשמ רתוי היהת הקיקחה

 יוצר אוה ןכל .טלחהב אירב ךילהת יתעדל הז ,עיצמ ינאש הזה ילרבילה

.יוארו

 םיללכב אלו ןוקיתה תא ריבעהל דציכ ךילהב םינד ונחנא :ידרו לאפר 

 תא עבקתש וז איה המצע הקוחה ,יתעדל .אבוי ןוקיתה םהיפ-לעש

 ץילממה ףוגה היהי רשא ףוגה תא עבקתש וז איה ,ןוקיתל םיללכה

 יפ-לע לעפת רשא תדרפנ הקוח תדעווב ךמות ןיידע ינא .המצע הקוחל

 בורב וא ליגר בורב םג טילחהל הלוכי הדעווהו ,הל ועבקייש םיללכה

 תלבק יבגל עבקייש םסחה דימת יכ ,םיללכב עבקיי הזש יפכ סחוימ

 ךירצמש רבד ולעי םא םג ,רמולכ .יזכרמה םסחה היהי ,ומצע ןוקיתה

 ידי-לע םסחיהל לולע דימת אוה ,ותוא תולעהל ידכ דבלב ןטק בור

 ןכל .המודכו םישילש ינש לש בור וא תסנכה ירבח לש סחוימה בורה

.הקוח יניינעל הדעו היהתש יתעצהב ךמות ןיידע ינא

 ךירצ יונישה ךילהב םאה הלאשב םינד ונחנא אבה קרפב :ףיש ןליא 

:תויורשפא שולש שי ןאכ .םינוקית יגוס ןיב ןיחבהל

 םיניינעבש עבקת הקוחהש ךכ לע תרבדמ הנושארה תורשפאה  .א

 תעבוק םש ,תפרצב לשמל ומכ .ןוקיתל תורשפא ללכ ןיא םימיוסמ

 הנידמה לש ינקילבופרה הייפוא תא תונשל רשפא-יאש הקוחה

  .הקוחה לש דוסיה תונורקע תא תונשל רשפא-יאש עבקנ היגברונבו

 הייפוא תא תונשל היהי רשפא-יאש תורשפא לע בושחל ןתינ
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 לש ידוהיה הייפוא תא ,וצרת םא ,וא הנידמה לש יטרקומדה

 ללכ תנידמ התויה תא ,םורטקפסה לש ינשה הצקב וא ,הנידמה

.עבקייש המ הז םא ,היחרזא

 הרודצורפ שי םימיוסמ םיאשונלש ךכ לע תרבדמ היינשה תורשפאה  .ב

 יתרמאש םירבד םתוא תאו ,סחוימ בור וא דחוימ בור ןוגכ הנוש

 םינושה םיגוסב לנויצר ותואב ליחהל רשפא הנושארה תורשפאה לע

.םינוקיתה לש

 םיפיעסה ןיב הנחבה ןיאש ךכ לע תרבדמ תישילשה תורשפאה  .ג

.הקוחה יפיעס לכ לע לוחיש דיחא ךילה ותואב ונושי םלוכו

 .רוחבל ךרד וזיאב הלאשה התופירח אולמב הכודמה לע הלטוה ןאכ

 םיקוחה יפיעס תא וניניע דגנל םיאור אל ונחנאשכ עובקל דואמ השק

 עיביו ויניע תואר יפל הקוחה תא ומצעל ןיימדי דחא לכ לבא ,ונלש

.ותדמע תא

 .תישילשה תורשפאב ךומתלו יתדמע תא עיבהל הצור ינא :םורמ יגח 

 תיסיסבה השיגב יטמלבורפ דואמ הוותמל םיסנכנ ונחנאש יל המדנ

 .ןוקיתה ךרוצל םינוש םיניינע יגוס ןיב םיניחבמ ונחנא םא היטרקומדל

 אשונל המגוד םדוק ןאכ ןתנש לשמל רצינמרק 'פורפ םע םיכסמ ינא

 ןכלו םדא תויוכזב עגופ וא עגונ תוחפ ,יתוהמ תוחפ ויפואב אוהש

 הטישה יתכרעהל לבא ,רחא בורב ותוא תונשל רשפאש תויהל לוכי

 ,היגלב ,הילטיא לע רבדמ תווצה תעצה יפ-לעש המו ,תינקירמאה

 עטקב תושקונה תמרש בשוח ינא .הנוכנה הטישה איה ,היגברונ ,קרמנד

 םיוסמ גוס היהי םאו ,תקפסמ הקוחב ןוקיתו ןוקית לכ לש יונישה לש

 אוה ,ילסרבורטנוק תוחפ ,קומע תוחפ ,יתוהמ תוחפ אוהש םיניינע לש

 ,תרחא וא ךכ ,אליממ ,השקונה שורדה בורה תא ,ולש בורה אליממ גישי

.הנוכנה השיגה יהוזש ,יל המדנ ןכל .הקוח יונישל היהיש

 הקוחה תוארוה ךותב הנחבהה תלבקתמש הדימב :יניירק ליאכימ 

 תויהל ךירצ ,םייונישה םישענ ךיא עבוקש הקוחב ףיעסה ,יונישה ןיינעל

 הנחבהה תא תושעלו אובל רשפא-יא תיגול הניחבמ .יוניש ינפמ ןיסח

 רבד הזו ,תרחא וא וז ךרדב תונשל ןתינ םייונישה ףיעס תא לבא ,וזה

.יתייעב דואמ

 ןיבל הקוחה תוארוה ןיב הנחבה תושעל ךירצ אלש העדב ךמות ינא

 ףיעס ותוא ידי-לע ,הקוחב עבקיתש ךרדב םייונישל ןותנ לוכהו ןמצע

 םינשמ ונחנא ךיא עבוקש קלחהש לבקל רשפא-יא יכ .םייונישב וניינעש
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 םינתונ ונחנא הקוחה לש םיוסמ קלחלש דועב ,יונישל ןתינ היהי

.תוניסח

 :תויורשפא שולש שי .טושפ רתוי תצק ןיינעהש יל הארנ :ןורוא םייח 

 דיחא ןפואב םינשמו ילאיצנרפיד ןפואב םינשמ ,רבד םוש םינשמ אל

 תאז ,רבד םוש םינשמ אל םא .היינשה תורשפאה דעב ינא .םלוכ תא

 הזה ללכהש ףיעס שיש בשוח יניא .הקוחב תעגל רשפא-יאש תרמוא

 םיביכרמ ןיב היצאיצנרפיד תויהל הכירצ ,ןכש המ .וילע לוחל ךירצ

 םינש עברא ןהכמ הנידמה אישנש עיפוי הקוחבש חיננ .הקוחב םינוש

 שש לש תחא היצנדק ,וישכעש ומכ ןהכי אוהש םיצורו תויצנדק יתשב

 %08 ךירצ הז ליבשבש וא ?ןפוא םושב תונשל רשפא-יא הז תא ,םינש

 תא וכפהי ?ושעי המ זא .16 קיפסמ הפש תויהל לוכי .חוטב אל ?%58 וא

 הז .ןורתפ ואצמי םייחה ףוסב ירה ?םיללכה תא ונשי זאו םלועה לכ

 בשוח ינא ןכל .םימה תא וזקני הילאש הלעתה אצמית ףוסב ,םימה ומכ

 םיביכרמה ןיב היכרריה שי קפס אלל .שימגה הנבמה תא רוציל ךירצש

 היהת וזה היכרריההש בשוח ינא ,הקוחב ךמות דואמש ימכ .הקוחב

 עגונב לודג חוכיו היהי .היכרריה היהת תאז לכב איה לבא תלבגומ רתוי

 הזו טושפ היהי אל הז .היכרריהה םלוסב הובג םוקמב ויהיש םיקוחל

 .ומצע חוכיווהמ קלח

 לבא ,םיילאיצנרפיד םייוניש לש תורשפא דעב ינא םג :רדיינש הנא 

 ןוניס לש הנכה תדובע תושעל ךירצ ,הז ןיינע ךרוצלש תבשוח ינא

 רשפאש תוארוה ,םימייקה דוסיה-יקוחמ ,םימייקה םיקוחהמ האצוה וא

 הלשממה דוסי-קוח איה ךכל המגוד .הטושפ רתוי ךרדב ןקתל היהי

 דוסי-קוחב ןמוקמ ןיאש ,קדצבו ,ובשח תוארוההמ קלח יבגלש ,שדחה

 יבגל ,הנידמה רקבמ יבגל םייק הז בצמ .הוולנ קוח תויהל ךירצ אלא

 תויהל לוכי ,הזה ךילהתה תא תושעל וכישמי םאש דוע המ .תסנכה

 הרודצורפ ול היהתו יתוהמ היהי ןוקית הזיא העיבקהו ןוניסה ךילהתלש

 רתוי הרודצורפ םע יתוהמ תוחפ היהי ןוקית הזיאו השקונו תמיוסמ

.המכסה לש ךרדב עיגהל היהי רשפא ,הטושפ

 ומכ המגודל חתפ ריאשהל ךירצ ןיידע .עגרכ תיטקרפ ךרדב תכלוה ינא

 לבא ,תינויצוטיטסנוק הדוקנ וזש ,הנוהכ תפוקת יבגל ןורוא רמ ןתנש

.ןוקיתל תנתינ היהת אל איהש רמול רשפא-יא

 .תורחא תונידמ לש תואמגוד לא לכתסהל ונל לא :ןמרבוג המלש 

 םייוניש יבגל רתוהו יד ןויסינ ,לארשי תנידמ לש המויק ךשמב ונרבצ

 רשאכ .ןוטלשה תודסומב םיפוכת םייונישו םיזופח םיינויצוטיטסנוק
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 היהיש ךירעמ ינא ,הנידמב ןוטלשה תודסומ לש תכרעמה הקוחב עבקית

 .ןוילעה טפשמה-תיב לש ודמעמב םייוניש רשפאל םאה לוקשל םוקמ

 םייוניש ומכ הליגר הרוצב אל יאדווב וא יוניש היהי אל ללכבש ןכתיי

 ליכמ אשונ לכ רשאכ ,םירחא םייוניש וליא רמול עדוי ינניא .םירחא

 ירחא תורופס םינש רובעכש תלבוס אל תעדה .ואולמו םלוע וברקב

 .ןוילע םיקקוחמ תיב םיקהל והשימ לש ותעד לע הלעי ,הקוחה עבקיתש

 םיחרכומ לבא ,שודק ונניא רבד םושש ןבומכ ,עבקית הקוחה רשאכ ירה

 תואיצמב אקווד ,םיחרכומש יאדוובו יאדווב .יונישה רצי תא ןסרל

 לארשי תנידמ לש המויק לש דוסיה תונורקע תא רצבל ,תילארשיה

 לש תויוכז לע הניגמו םדא תויוכז תרחוש ,תיטרקומד תידוהי הנידמכ

 תודוסיב והשמ תונשל ותעד לע הלעי והשימ םאש םושמ תאז .םיטועימ

 יוארה ןמש בשוח ינא .לארשי תנידמ היהת אל תאזש ירה ,הלאה

.לארשי תנידמ לש המויק לע ונגי המואה תובאש

 ןיינעב ןידה קספב עבק ןוילעה טפשמה-תיב רשאכ ,הפוקת התייה

 לארשי תנידמ לש התודהי רבדב תויתקוח-לע תוארוה תומייקש דרא-לא

 םינשה ךשמב .םהילאמ םינבומ ויה םירבדה 3,תיטרקומד הנידמ התויהו

 ינא .תונויער ינימ לכ ולעוהו םהילאמ םינבומ תוחפ רבכ םירבדה

 תוארוה יוניש ינפמ לארשי תנידמ תוישוא תא רצבלו ןיירשל עיצמ

 רמוא יתייה תוריהזה ןעמל .לארשי תנידמ לש המויק ןיינעב דוסי

 תא תונשל היהי רשפא-יא ,הנש 02-03 ,םינש רפסמ לש הפוקת ךשמבש

 ינפמ דואמ ששוח ינא תרחא ,םלב והשזיא תויהל בייח .וללה תוארוהה

 ןכתיי ,ןוכנ .לארשי תנידמל קזנ תמרוגש יונישה תעצה תאלעה םצע

 לבא ,יונישל איבהל ידכ שורדה בורה תא סייגת אל תמיוסמ העצהש

 םצע תא הקוחב עונמל ,יתעדל ,ץוחנ ,ןכל .ןכוסמו עגופ הזה ןוידה םצע

.םירחבנ םיאשונב ןוידה

 להנתי אוה ,יתקוחה חישב להנתי אל ןוידה םא םג :יניירק ליאכימ 

 םיענומ אל ,ןיינעב יתקוחה חישה תא םיענומ םא םג .ירוביצה חישב

 החותפה השיגה דעב ינא ,ןכל .יתקוחה חישל ץוחמ להנתיש ןוידה תא

 ,יתקוחה חישב להנתי ,להנתי אוהש הדימב ,ןוידהש הז דעב ןכו ,רתוי

 היצמיטיגל רתוי ןתונ הז יכ הקוחל ץוחמש חישב רשאמ ףידע רבדה

.וב עגפיש םוקמב ותוא קזחמ ,יטרקומדה ךילהה םצעל

 יצאנ רטשמ ,רמולכ .הכופהה הרכהב רודח ינא תירוטסיה הניחבמ

/1 ב"ע .3 .563 )3(טי ד"פ ,תיששה תסנכל תוריחבה תדעו ר"וי 'נ רודרי - 56
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 אוה יטרקומדה ךילהתה .הינמרגב רטשמה היהי רשא היהי םק היה

 וא יטרקומד היהש הדימב רטשמ ותוא םוקל לוכי היה .ןיינעה אל

 ,הינמרגב ירטילטוט היה רטשמה םא םגש בשוח ינא .יטרקומד-אל

 גצוימ ףוג לכ היהיש ףידע ,יברעכ ,יתניחבמ .םיחילצמ ויה םיצאנה

 ,םינפב אוהשכ .ול הצוחמ היהיש רשאמ יטרקומדה קחשמב ףתתשישו

 םא רשאמ בוט רתוי הברה ותא דדומתהל לוכי ינאו דדומתהל לוכי אוה

 יטרקומדה קחשמה הזש בשוח ינאו חותפ תויהל ךירצ לוכה .ץוחב אוה

.ירוטסיהה ןיינעהמ ידמ רתוי שושחל ךירצ אלו יתמאה

 הקוחה תוארוה ןיב הנחבה תושעל ונלש תלוכיה לש ןיינעל רזוח ינא

 ןוקיתה ןיינע תא ךורכל הייטנ שיש םושמ םיילאר תויהל ךירצ .תונושה

 תלבוקמ היהת איהש הפוצ יניא ,לארשיב לבקתתש הקוח .היהיש המב

 ,לק אל היהי ךילהתהש בשוח ינא .הדימ התואב הייסולכואה תיברמ לע

 הנחמהו יתדה הנחמה :םיירקיע תונחמ ינשמ תונעט ורצוויי ובש ךילהת

 היהת אל האצותהש הפוצ ינאו .רקיעב םיברעהו ללכב םיטועימה לש

 הבורמ תובישח סחיימ ינא ןכל .הלאה תונחמה ינש לע תלבוקמ ךכ לכ

 תוכזל תלוכיה תאו הקוחה לש היצמיטיגלה תא יכ ןוקיתה לש אשונל

 תועצמאב חתפל ןתינ ,יתקוחה ךילהתב הלאה תונחמה ינש לש ןומאב

 ינש דודיבל איבי רבדה ,תונשל תורשפאה םסחית םא .ןוקיתה ךילה

 ןתמ םע ,ןכל .םיפתוש תויהל םהילע השקיו ,רתוי דוע הלאה תונחמה

 ינש לש ןומאב וא הכימתב הכזנ ,תופתתשהה תא רשפאל תונמדזהה

 ףס תויהל בייח ןכל .םייקה יתקוחה ךילהתה ךותב הלאה םירוביצה

 תונושה תוארוהה ןיב דירפמ וניא רשא ילרבילו בחר דואמ ןוקית

 דואמ השק רבד אוה ,הלאה תוארוהה ןיב ןיחבהל יכ ,הקוחב תועובקש

 רתויה ןומאב תוכזל יתקוחה ךילהתה לע השקי םגו תיתוהמ הניחבמ

.לארשיב רוביצה לש בחר

 איה לארשי תנידמש ןורקיעה תא ןקתל ןתינ םאה :פרק תידוהי 

?היטרקומד

 םא ?היטרקומד הרידגמ תא ךיא ,היטרקומד וז המ :יניירק ליאכימ 

?היטרקומד לש הרורב דואמ הרדגה שי

 התא ,תיטרקואת הנידמל הנידמה תא ךופהל םיצור םא :פרק תידוהי 

?הזכ ןוקית רשפאל ןכומ תייה

 ,תויהל ךירצש המ הזש בשוחש יתד רוביצ שי םא :יניירק ליאכימ 

 רומג לרבילכ רבדמ ינא תעכ .ףתתשהל חתפה תא ול תתל הצור ינא

 בשוח ינא .רומג לרביל ,םימעפל הזכ תויהל יל רתומו ,יברעכ אלו
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 קר הווהתת איהש הדבועב בשחתהבו ,וזה תורשפאה תויהל הכירצש

 והשימ םא .םימיכסמ ונחנא ךכ לע ירהש ,לודג דואמ בור היהי םא

 הנוצרב םגו ללכה לש ןוצרב ,בורב יולת הז .דבאתיש ,דבאתהל הצור

 הנידמ לש הנוצרב םג ,תיטפשמ הניחבמ םימעפל קרפתהל הרבח לש

.קרפתהל הצורש

.הז תא ונדמל .ןנוגתהל תבייח היטרקומד :ןמרבוג המלש 

 רצוויי םא .ןנוגתהל הלימב םכחותמ דואמ שומיש הז :ןורוא םייח 

 דומעת אל הקוח םוש ,תיטרקואת הנידמ היהת הפש הצריש ץראב בור

 .וינפב

 םתאש יפכ הינמרג לש הירוטסיהה תא ריכמ יניא :יניירק ליאכימ 

 ויה םהש המב םיכוז ויה הינמרגב םיצאנה לבא ,התוא םיריכמ חטב

.םש היהי רשא רטשמה היהי ,םישוע םהש המ תא םישועו םיכוז

.תיטרקומד ךרדב אל :ידרו לאפר 

 היסורב .הרואנ דואמ הקוח םע תיטייבוסה היסור תא וניאר :םורמ יגח 

 המ םש ושעו הרואנ דואמ הקוח התייה ןילטס תפוקתב תיטייבוסה

 ןיאש ףוג תמקה לש הזה יתצלפמה שרגמב םיאצמנ אל ונחנא .םיצורש

.הלאה הדימה תומאב רתוי ןיינע ול

 וא הנזהה לבא ןוקית ךרד אוה יאדר 'פורפ לש ןויערה :ףיש ןליא 

.לודג דואמ בורב היהי ןוקית לכש הזב היהי ןומישה

 תונורקע לע קר לוכ םדוק רבודי הקוחבש אוה ןויערה :יאדר ססנרפ 

 ןיב הנחבה תושעל םוקמ ןיא ,דוסי תונורקע לע םירבדמ םא .דוסיה

 ךילהתש םורמ רמ םע המיכסמ ינא .הלא וא הלא דוסי תונורקע

 םע המיכסמ ינא ,דוסיה תונורקע יבגל .דיחא תויהל בייח יונישה

 םה םייונישה םא ,יתעדל .השק רבד תויהל ךירצ יונישהש פרק 'פורפ

 לש יתוהזה וא יגולואדיאה בכרהב ישממ יוניש שיו ,םיפחוס םייתרבח

 תנידמב יברע בור היהי םא .םהינפב דומעת אל הקוח םוש ,הייסולכואה

 ינפב דומעת אל תידוהי איה לארשי תנידמש תרמואש הקוח ,לארשי

 .יטרואת םגפ תלבוס אל תואיצמה ,רמאנש יפכ .תואיצמב יוניש םוש

 ליטהל הנידמב םיטועימ ידי-לע תושענש תויצלופינמה דגנ ןנוגתהל ךירצ

 .ללכה לע טועימ לש היגולואדיא תופכלו

 הלוכיש הקוח םוש ןיא .םיכבוסמ רתוי הברה םייחה :רצינמרק יכדרמ 

 םג המיקמ הקוח ,תישאר .תושעל המ ןיא .דוסי יכרעמ קר היונב תויהל

 המרב אל םהש םירבד שי ,ידסומה הנבמל עגונבו ידסומה הנבמה תא

 .רחא ןפואב הקוח תושעל רשפא-יאו 'רובעי לבו גרהיי' לש תאזה
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 ילאדיא והשמ היהת הקוחה היפלש החנה שי יאדר 'פורפל ,תינש

 יתש תא ןובשחב איבהל עיצמ ינא .הערל םייוניש ויהי םייונישהו

 םיכסמ ינא .הבוטל תויהל םייושע םייונישש וז םג ,תויורשפאה

 הנקסמה ,הרואכלו ,םיילאיצנרפיד םיטנמלא הקוחב שיש רמאנה םע

 לבא .יונישה יכרדב םג תוילאיצנרפיד תויהל הכירצש איה תשקבתמה

 דחאתהל איהו ,םורמ לש החיתפה ירבדב היוצמ ילש תישעמה הנקסמה

 םיאשונה יבגל המכסה היהת אלש הביסמ תאז .לוכל תחא החסונ לע

 לולע לוכה הילעש תחא המגוד ןתאו ,תלדבנ תוסחייתה םינועטה םינושה

.רבשיהל

 תא טלחומל בורק וא טלחומ ןפואב ןיירשל הצריש קלח היהיש יאדו

 לבא ,ידוהי יפוא היהי הנידמלש הז דעב ינא .הנידמה לש ידוהיה יפואה

 היהי אל םאו ,ידוהי בור הב היהיש הזב הנתומ ידוהיה הייפוא יתניחבמ

 םושמ ,יונישל ןתינ אלש הזכ רבדש בותכל רשפא-יא ,ידוהי בור הב

 .ייניעב לוגיפ הז .'דייהטרפא' תנידמל הקוחו הקנפשוג םינתונ םצעב זאש

 םהו ,רובעי לבו גרהיי רדגב אוה הז ןיינע םישנאלש ןיבמ ינא ,רחא דצמ

 ןיירשל ילב תויטרקומד תוסיפתל טלחומ וא קזח ןוירש תתל ומיכסי אל

 הזו תיפוס-ןיא םיחוכיו תכסמ היהת וז .הנידמה לש ידוהיה יפואה תא

 ןויקינ לע ןאכ רתוול ךירצ ,יתעדל ,ןכל .הקוחה לדומ תא גורהל ןוכתמ

.הקוחה לש תוארוהה ללכ יבגל הדיחא החסונב רוחבלו ינורקע

 הירוגטקב ויהי וזה החסונב םיביכרמה ינש הרקמ לכב :ןורוא םייח 

.םייזכרמ םיפיעס לש

 םירקמ תווצקב שיש רמוא ינאו היכרריה האור ינא :רצינמרק יכדרמ 

 ישעמה ןורתפהש בשוח ינא ןכל .םירקמ ןומה שי עצמאב לבא םירורב

.הקוחה תוארוה ללכל דחא יוניש רדסהל תכלל אוה

 וא הקוח היהת םא הלאשב םינד ונניאש ריעהל ינוצרב :ידרו לאפר 

 תויהל םיכירצ וא ויהי הקוחב לבא .תירשפא ללכב הקוח םא וא ,אל

 יבגל יביטרפואה קלחה אוה דחאה :ורכזוה םהינשו ,םיטנמלא ינש

 יפלו ליאוה .הרהצהה ,טספינמה אוה ינשה .ילוכו תסנכה ,אישנה ןיינע

 קפס ינשה קלחה לע ,המכסה תויהל הלוכי ןושארה קלחה לע ,יתכרעה

 ינא לבא קפס רמוא ינא .הקוח היהת םא קפס ןכלו המכסה היהת םא

.היהת אלש חוטב טעמכ

.ישילשה סוניכהמ רבכ םייח ונחנא הזה קפסה תחת :םורמ יגח 

 איה טספינמה תא ןקתל אל וא ןקתל םאה הלאשה ןכל :ידרו לאפר 

.תיטנוולר אל טעמכ
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 עיצמ תווצה .הקוחה תא רשאי ימ לש קרפל םירבוע ונחנא :ףיש ןליא 

.תישעמ הניא ןהמ תחא לבא עברא לע רבדמ אוה םנמא .תויורשפא שולש

 ידי-לע רשואיו השעיי יתקוחה ןוקיתהש איה הנושארה תורשפאה  .א

 רזעיהל לכות תסנכהו ,ןבומכ תסנכה ןונקתל ףופכב ,המצע תסנכה

.היתודעווב

 ינשה תיבה יזא ,ינש תיב ןוכיי ןכא םאש איה היינשה תורשפאה  .ב

 הקוחהש העצהה לבקתת ןכא םא דוחייב ,םינוקיתב ןודיש אוה

 קוסעי םגש הז אוה ינשה תיבה .ינשה תיבה ידי-לע חסונת המצע

.םינוקיתה אשונ לכב

 היהי הזש ,תונושארה תועצהה יתש תא תדחאמ תישילשה תורשפאה  .ג

 תוסחייתהבו ,ינשה תיבה לש םגו תסנכה לש םג ,ףתושמ ךילה

 רבוע יתקוחה ןוקיתה ,םיתב ינש שי ןהבש תונידמה לכב ,תיגולנא

.םיתבה ינש לש רושיא תמאב

 הטישהש ןוויכ .ינורקע דואמ יל הארנש והשמ רמול ינוצרב :םורמ יגח 

 םיניינעב םגו הקיקחה יניינעב םג תקסוע תסנכהש ךכ היונב תירטשמה

 ןמזה לכ ךירצ ,הקוחל םינבנו םיכלוהה דוסיה-יקוח לש םיתקוחה

 תא הנקת אל וא הנקת תסנכה םא תיטקרפה הלאשל בל םישל םג

 עקרב דומעל ךירצ הז .התויזכרממו החוכמ ותיחפיש םיאבה תונויערה

 והשימ ופתשיש תורשפאל השיגר דואמ תסנכהש תעדל ךירצ .ןיינעה

.הקיקחה ךילהב רחא

 טנמלרפה לש ולקשמ תא םצמצי הקוח לש ךילהתה :ןורוא םייח 

 טפשמה-תיבב :תויתוהמ תודוקנ יתשב רוביצה לש תויגוצייל יוטיבכ

 ןתניתש םיקוח תויקוח-יא לש וא הקוח ןוקית לש תויוכמסהו ןוילעה

 םא םג ,םימכסומ ןאכש םירועישב המצע הקוחה לש החשקהבו ,ול

.חכוותנ

 רחא םוקמל תסנכה ידימ הקוחה ינוקית תא איצוהל תורשפא ןיא

 ןובירה תא אטבמה יגוצייה ףוגה ,היטרקומדב .המוקמ תא לרטנלו

 לכש בשוח ינא ןכל ,ערלו בוטל הב שיש המ לכ םע תסנכה אוה

 ץוח ,רחא םוקמ והשזיאל יונישה לש הזה ךילהה תא ריבעהל הבשחמ

 זא יכ( ירשפא יתלבל הזה רבדה תא ךופהת ,יטקרפ ןפואב רשאמ

 גוציי יד םהל ןיאש רוביצב םיקלחב תעמשומה תימיטיגלה העיבתה

.)הברהב ףרחות קר ,'וכו תיטפשמה תכרעמב ,ןוילעה טפשמה-תיבב
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 םיכירצ וללה םינוקיתה ובש םוקמה ,ישוקה לכ םעש בשוח ינא ןכל

 ,םוקי ללכב םא ,ינשה תיבהש לככו .תסנכה תרגסמב אוה ,תויהל

 םרוגל ותכיפה ,ןאכ וילע יתרבידש ןבומב יגוציי תוחפ אוהש רבד היהי

 ךרואל םיקסוע ונא ירה .היעבה תא רימחתש תועט היהת ,הזב קוסעיש

 תישענש הרבחב ףתושמה הנכמה תא שפחל ןויסינב וללה םינוידה לכ

 לומו ןוילעה טפשמה-תיב לש וקוזיח לומ .תילאירוטקס רתויו רתוי

 תא עצבל תורשפאה תא טנמלרפל ריאשהל ךירצ ,הקוחה לש התחשקה

.יונישה

 ךרד ןיב המאתה תויהל הכירצש רמול שקבמ ינא :רצינמרק יכדרמ 

 ןוניכל דחא הנבמ הנבנש ינויגה אל .הנוקית ךרד ןיבל הקוחה תעיבק

 לפונ וניא הקוחה ןוקית .הקוחה יוניש תעיבקל רחא הנבמו ,הקוחה לש

.הקוחה תעיבקמ ותועמשמבו ותובישחב

 ובש ןפואה ןיבל הקוחה תעבקנ ובש ןפואה ןיב םאתמ תויהל ךירצ ,ןכל

 תיבל היהיש דיקפתה .תידסומה המרב םג ,הנתשמ וא תנקותמ איה

 תויהל ךרטצי ,הקוחה לש םיללכה תעיבקב ,ינש תיב היהי םא ,ינשה

 םג היהת איה זא ,הקוחה תא עבקיש ףוגה היהת תסנכה םא .המוד

.התוא ןקתיש ףוגה

 .רצינמרק 'פורפ לש םירבדה יבגל ריעהל הצור ינא :ןמרבוג המלש 

 .הקוחה ןוקית ןיבל הקוח תלבק לש ךילהה ןיב םאתמ ןיא יתעדל

 ,ומצע לע רזוח אל אוה ,ימעפ-דח השעמ אוה הקוח תלבק לש ךילהתה

 םיחרכומ אל ןכל .לבגומ יתלב אוה ןוקיתה ,תאז תמועל .הווקמ ינא

.הקוחה הלבקתנ הבש תנוכתמ התוא יפל אקווד ןוקיתה ךרוצל גוהנל

 ,תסנכה תויהל בייח ןוקיתה לש היישעה דקומש םיכסמ ינא ימצעלשכ

 ךירצ המ איה הלאשה לבא .איבה ןורוא רמש םיקומינהמ םג יאדווב

 ,ןמוסמ ,רקובמ דואמ ךילה ןבומכ תויהל ךירצ אוהו ,ךילהה תויהל

 רצבל םוקמב הקוחה תא םיעקעקמ קרש םיזופח םישעמ עונמל דעונש

.התוא

 וא הקוח ןכ תלאשב קפס יתלטה םא יכ ריעהל ינוצרב :ידרו לאפר 

 ןיינע ,תאז תמועל .דבלב קפס תלטה תניחבב וז התייהש ירה ,הקוח אל

 עושעש רתויה לכל ,יתעדל ,אוה ,ינש תיב וא םידרולה תיב ,ןוילעה תיבה

 ףאוש יתעד יפל אוה םוקי הזכ רבדש ילארה יוכיסה .ילאוטקלטניא

 .ספאל

 םיכסת תסנכהש יוכיסהש ידרו רמואש המל ףתוש ינא :ףיש ןליא 

 םיכסי ןוילעה טפשמה-תיבש יוכיסה ומכ ךרעב אוה ינש תיב תמקהל
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 ינא .)םיבושח תוחפ םה עגרכ םיקומינהו( הקוחל טפשמ-תיב תמקהל

 וא ינש תיב םקוי םא הלאשה םוקמ לכמ .ישעמ אל הזש בשוח

 ופוסב ,םא .הקיקחה יונישל םיכילהה םה המ הלאשב םג היולת ,אל

 תונשל דואמ לק ובש ןויער והשזיא לבקתי הקוחה ךילהתב ,רבד לש

 תוחפל זא ,ליגרה יטילופה שרגמהמ קלחל ךופהת הקוחהו הקוחה תא

 זא ,יוצרב םג אלא ילארבו יוצמב קר אל םינד רשאכ ,ןוידה תרגסמב

 יטילופו רתוי ןיירושמ תיב תויהל רומאש ינש תיבש רמולו אובל םיבייח

 לוכי ,םינש עברא לכ תועבצהבו תוגלפמ יזכרמב יולת תוחפו ,תוחפ

 םא ,ןכל .לק יונישל םוסחמ ןיעמ ,הקוחה לש ןיירשמ ףוג ןיעמ תויהל

 לכ תא טיקשהל ידכ לבקתי ,רבד לש ופוסב ,הקוחה יוניש לש ךילהה

 לש ןויערב לשמל ,הקוחב םיטקש ויהי אלש םיפוג ויהיו ,טקש וניאש ימ

 הווהיש תוחפ יטילופו רתוי יעוצקמ ףוג והשזיא וכרטצי יזא ,יניירק ר"ד

.הקוחב ידמ לק יוניש ינפמ םוסחמ והשזיא

 סינכהל םילוכי ונחנא .יטילופ ךילהת איה הקוח תלבק :פרק תידוהי 

 .ודוסימ יטילופ הז רבד לש ופוסב לבא ,עוצקמ ישנא םינוש םיבלשב

 םימוסחמה תא םישל איה םילק םינוקית עונמל ךרדהש תבשוח ינא

 ףוגה ךותמ ךילהתה תא איצוהל אל לבא ,עובקלו םיילרודצורפה

 וזיא הקוחל תתל רשפאש תבשוח ינניא .םייטילופ םיניינעב עירכמש

.רחא שרגמל יטילופה שרגמהמ התוא הריבעמש הלטצא

 יטילופ תוחפ .ןדועמ רתוי והשמ .ישמ לש תויסכב יטילופ :ףיש ןליא 

.אשונה לש ירגלווה ןבומב ילוא
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ב ןויד תצובק

 והז הרואכל .הקוחה יוניש לש הלאשב וישכע םינד ונחנא :ףיש ןליא 

 םיאשונב הרודצורפהש ונלוכ לע לבוקמש ןבומכ לבא ילרודצורפ ןויד קר

 ,תוהמל דואמ רהמ ךופהל הלוכי הקוח יוניש לש םגו הקוח תלבק לש םג

 .ןכותה לע םג עיפשהל טלחהב הלוכי תילרודצורפה ךרדה יכ

 רטשמה הנבמב יולת דואמ היהי ןוקיתה ךילהתש בשוח ינא :באר דוד 

 רבדה ,םיקקוחמה תיבב ינש תיב שי םא ,לשמל .הקוחב ראותמ היהיש

 הדוקנה .הקוחה רושיא ךילהתו םינוקיתה תעצה ךילהת לע עיפשי

 תקקוחמה תושרל וא תסנכל שיש ןוויכמש ןימאמ ינאש איה תירקיעה

 וא הלש תוחוכל עגונה לכב םירושקה םייונישב םוצע םיסרטניא דוגינ

 ירטנמלרפ-ץוח ןונגנמ םג תויהל בייח ,תורחאה תויושרל הלש סחיל

 ינא .הקוחב םינוקיתל ,שיא ףלא םייתאמ וא האמ לש המיתח תמגודכ

 .יוניש שורדש הרקמל ץוחבמ םרוג תויהל בייח תקקוחמה תושרלש בשוח

.המצעב הז תא עיצהל סרטניא ןיא תסנכל

 םייוניש ולחש ,וילע תזמרש עגר ותוא עיגי תמאב םא :ןומרכ קירא 

 הנשמ תוחפ הזש בשוח ינא ,הקוחב ןוקית םיכירצמש םירחאו הלאכ

 םא ןיב ,םוזייה יבגל קר וישכע לאוש התאו ,םזוי ימ לש המרב

 תחא לכ לבקל ןכומ ינא .הקוח תדעווב וא תסנכ ירבח הרשעב רבודמ

.הלאה תופולחהמ

 תאזו ןובשחב איבהל ךירצש בשוח ינאש תימדקמ הלאש הנשי

 הקיקחה לכ ,רמולכ ,דוסי-יקוח ובש רטשמב ונייח םויה דעש הדבועה

 םייח ונחנא ,רמולכ .ליגר בורב ולבקתה ,לארשיב תינויצוטיטסנוקה

 בור הל קיפסמ ,תינויצוטיטסנוק הקיקחל המזי ןיאש תיטילופ תוברתב

 ותוא הווח ןמאנה ךדבעש ןפוד אצויה .תאזכ הקיקחב םייוניש ןיאו ליגר

 לוטיב היה ,ליגר קוחב לבקתה קוחש רחאל ,סחוימ בור ךירצ היהש

 ,קוסיעה שפוח :דוסי-קוח תא ונקיתש םג יל המדנ לבא .הרישיה הריחבה

.ץ"גב תקיספ תובקעב ותוא ומיאתהו

 םיצור ונחנאש רחאמ ,עיצמ יתייהו תמיוסמ תיטילופ תוברת ונל שי

 הל תתלו הקוחה תא ןגעל םיצור ונחנאו תאזה תוברתה תא תונשל

 תוברתה לע םיעיפשמ ךיא בושחל ,יביטנטסבוס רתוי הברה לקשמ

.תיטילופה הבישחה לעו תיטילופה

 בורה ןיב רשקה רבדב הרעה ריעהל יתיצר ,תישאר :רודירא םרוי 

 תויהל לוכיו רשק תויהל לוכי .הקוחה תלבקל בורה ןיבו הקוחה יונישל
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 ליגר בורב הנושארל תלבקתמ הקוחה םא ,לשמל .רשק היהי אלש

 ליגר בורב הלש יוניש תויהל בייח ךכ רחאש רמוא אל הז ,םע לאשמב

 תויהל םילוכי הלא ,םע לאשמב תונתשהל תבייח איהש רמוא אל הזו

.דחוימ בור תויהל לוכי ,תרמוא תאז .ירמגל םידרפנ םיכרע ינש

 בורב םילבוקמה םיכילהב תסנכב לבקתהל ךירצ הקוח יוניש יתעדל

 יתייה ,הקוח יוניש תעצהל רושקש המו תסנכה ירבחמ םישילש-ינש לש

 ירבחמ שילש ,רמולכ ,04-ש הדימב הז תא עיצהל היהי רשפאש עיצמ

.יונישה תא םיעיצמ ,תסנכה

 תונויערה תא ונל וקינעי תסנכ ירבח הרשע לכש עיצמ יתייה אל ינא

 תועצה ומכ שממ תויהל לוכי הז .םייעובש ידמ הקוח יוניש יבגל םהלש

 היהי הקוח יונישש ךירצ .קוח תועצהו ,םויה רדסל תועצה ,ןומא יא

 ,שילש ,בשוח יתייהש המ הז ,תסנכ ירבח 04-שו ןפוד אצוי תצק ךילהת

.הז תא ורשאי ,םישילש ינש וא

 .הזה אשונל ירטנמלרפ-ץוח ןונגנמ לש ןויערהמ ךכ לכ בהלתמ יניא

 יתעד תא יתעבהו םע לאשמב ליגר בורב הקוחה תלבק דעב ינא

 תועצהל ירטנמלרפ-ץוח ןונגנממ בהלתמ יניא לבא ,תמדוקה הבישיב

 ,שיא ףלא םייתאמ לש תומיתח שורדנש וליפא חיננ .הקוחב יוניש

 04 םאש בשוח ינא .הריחבה תוכז ילעבמ %5-כ היהי לוכה ךסב הז

 תוחפל לש רוביצ םיגציימ םה יכ םינמאנ םה ,העצה ושיגי תסנכ ירבח

 אליממ .תוישיאה תומיתחה תא אקווד ךירצ יניאו שיא ףלא םייתאמ

 תסנכה ירבחמ םישילש ינש לש בור ,יתעדל ,ןועט היהי ומצע רושיאה

 גישהל ישוקה יתעדל .ףסונ םע לאשמל הז תא איבמ יתייה אל ינאו

 וניאר ,הזמ תוחפ אל .ריבס ישוק אוה תסנכה ירבחמ םישילש ינש

 תסנכה ירבח לש בור גישה ,תוריחבה תטיש יוניש לש תוויעה תאש

 הזש ךכ ,םישילש ינש םיגישמ ויהש חוטב יניאו ןושארה בלשב

 וא םיטסינוטרפוא םילוקישמ םישענש הקוחב םיזופח םייוניש בכעמ

 ,ינש תיב היהי םא .היינש הבשחמל תורשפא ןתונו םיעטומ םילוקישמ

 אל םא לבא ,ךילהתב היינשה הבשחמה תא םג תתל לוכי אוהש ןבומ

.תסנכה ךרד ךילהתה קיפסמ ,היהי

 םיכלהמ עונמל ויד השקונ היהי הז ,הקוח היהתש החנהב ,יתכרעה יפל

.ןיטולחל דיתעה לע טלתשת אל הקוחהש ידכ ויד שימגו םיזופח

 .םיטועימב לשמל תעגופ אל וזה תיטירקה הסמה םא הלאשה :ףיש ןליא 

 תומיתח 04 גישהל םידרחל וא םיברעה תסנכה ירבחל השק ילוא ,לשמל

.החסונ וזיא םוזיל ךירצ אל םא הלאשה .תסנכב אשונ תאלעה םוזיל ידכ
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 תוליעפל תלוכיה לש אשונל סחייתהל הצור ינא :ריפש לארשי 

 רוביצב םיתעל תועמשנש תונעטה תחאש יל המדנ .תירטנמלרפ-ץוח

 םיבוט קיפסמ םינונגנמ ןיא הריחבה ןפוא ללגבש ,איה תסנכה יבגל

 אקווד .וידי-לע תעפשומ וא רוביצה ישחרל תינענ תסנכה םתועצמאבש

 ויהי תומיתחה לכ אל םא םגו ,תוליעפל היצמיטיגל תתל ןתינ ןאכ

 רבדה ,תומיתחה לע הרקב השועש ןונגנמ רוציל ךרוצ היהיש וא ,תורשכ

 עיגמ רבדהש רורב ירה .ךילהת םוזיל םעה ךותב הלודג הצובקל רשפאי

 רצווית םא .ןיינעה לש ןוזיאה הזש יל המדנ ,תרמוא תאז .ףוסב תסנכל

 תולעהל הז ידי-לעו תסנכה לע עיפשהל תניינועמש םיחרזא לש הסמ

 הז לבא .בור גישהל היהי ךירצ ןיידע יכ ,הלעי אוהש רמוא אל הז ,קוח

 תסנכה לע עיפשמש רבד ,רוביצב חורה יכלה יוטיבל יעצמא תאז לכב

 תנוהכ ךלהמב םירחובה ןיבל םירחבנה ןיב תולת יהשוזיא רצוי םצעבו

 אל ונחנא זא םגש ,םינש עבראב םעפ אקווד ואלו הליגרה תסנכה

 תוויעה תא טעמב ןקתמש ךילהת ןאכ שי ,םצעב .ישיא ץחלב םידמוע

.ונלצא תוריחבה ךילהב םייקש םיוסמה

?םוזיל רוביצה תוכז תרגסמב ןתונ תייה העצה וזיא :ףיש ןליא 

 םירחובה רוביצמ שילש היהי אל הז םתסה ןמ :ריפש לארשי 

 רמוא הזש ףלא םייתאמ ומכ רפסמש בשוח ינא לבא ,ילאיצנטופה

 םה ירה .תיטירק הסמ וז ,םיילאיצנטופה םירחובהמ %8 ומכ והשמ

 לש ,היצמיטיגל לש תיטירק הסמ וזיא םירצוי קר אלא םיטילחמ אל

 זוחאכ הז תא עובקל יאדכ ילוא .ילאירוטקס ונניא אוהש הטמלמ ץחל

 ןגראל לגוסמש רוטקס לע בושחל יל השק .הריחבה תוכז ילעבמ םיוסמ

 ןכלו ,בחר רתוי והשמ תויהל ךירצ הז .הרצ הרוצב תאזכ המוצע ומצעל

.ףלא 05-06 חיננ

 ףלא םייתאמ ויהי םא .ףלא םייתאמה יבגל ריעהל יתיצר :טהר ידיג 

 ויהיש ףידעש תויהל לוכי ןכל .תסנכה לע היהת רוביצה תמיא ,םיחרזא

.ףלא 05 קר

 אוהש עובקל רשפא .רפסמה תא עגרל בוזענ אוב :ריפש לארשי 

 הובגו תסנכה לש היצמיטיגל-הד רוציתש וזכ הסממ ךומנ תויהל ךירצ

.וטילחי הז לע ,רפסמה היהי המ .תמיוסמ תוילאירוטקסמ

 אוהו ,ילרודצורפ אוהש ףא לע ,רתוי יתוהמ אבה אשונה :ףיש ןליא 

:ונתעידיל איבמ תווצה תויורשפא שולש .םינוקיתה יגוס ןיב הנחבהה

 םיאשונש עובקל איה ,היגברונבו תפרצב תמייקש תחא תורשפא  .א
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 אלש עבקנ תפרצב ,לשמל .ללכ יונישל םינתינ םניא הקוחב םימיוסמ

 עבקנ היגברונבו ,רטשמה לש ינקילבופרה יפואה תא תונשל ןתינ

 תא ריבעהל םא .הקוחה לש דוסיה תונורקע תא רותסל רשפא-יאש

 רמאיי הקוחב םאש עובקל לשמל רשפא ,ונלש יתיבה שרגמל הז

 לש ינשה הצקב ,וא תיטרקומדו תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמש

.תונשל היהי רשפא-יא הז תא זא ,היחרזא ללכ תנידמ ,םורטקפסה

 םינוקית לש םיגוס ןיב ןיחבת הקוחהש איה היינשה תורשפאה  .ב

 תא תונשל היהי רשפא-יא ,לשמל .הנוש הרודצורפ םהיבגל עבקתו

 וא ,תסנכ ירבח 09 לש בורב אלא הנידמה לש יטרקומדה הייפוא

 ךכו הנידמה לש יטרקומדה הייפוא תא ללכב תונשל היהי רשפא-יא

.האלה

 תושעל אל איה ,התובישחב אקווד ואל ,תישילשה תורשפאה .ג

 דיחא אוה ךילהתהש עובקלו םינוקית ןיבו םייוניש ןיב היצאיצנרפיד

.הקוחה יפיעס לכל

 השק תצק ,תורחא תויגוסב םג ומכ ,וזה היגוסב ןוידה לכש איה תמאה

 דגנל הקוחה תא לוכ םדוק תוארל םיכירצ ונייה עבטה ךרדמ יכ ונילע

 הזו ןוידל אשונ הזש ןוויכ לבא ,תאזה הלאשב ןודל ךכ רחא קרו ,וניניע

 ויניע דגנל האור אוהש הקוחה תא ומצעל ןיימדי דחא לכ ,בושח אשונ

.אשונל סחייתי הזל םאתהבו

 לש 'תיביטקייבוא'ה הגצהה תא ךישמהל הצור יתייה :םורמ יגח 

 תורשפאהמ גאדומ דואמ ינאש ןוידה תחיתפב רמולו ףיש טפושה

 םיישק רציימ הזש ינפמ ןוקיתל םינתינ םניא םימיוסמ םיניינעש עובקל

 םצע לע תושקהל אל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא .הקוחה ןוניכ םצעל

 ,ןוקית-רב וניא םיוסמ אשונש עובקל ןיאש בשוח ינא .הקוחה ןוניכ

 הטיש איה לארשיב רטשמה תטיש םאה ומכ תויכרע תולאשב וליפא

 הדוקנה .היטרקומד יהמ הלאשה תרדגה ללוכ ,אל וא תיטרקומד

 בשוח ינא ,תורחא תודוקנב לבא ,םנמא ,תמכסומ טעמכ וזה תיפיצפסה

 יאשונ ךרד המצע הקוחה לוכיס לש בצמ רוצייו הערל עיפשי הזש

.הלש ןוקיתה

 םינוש םיגוס ןיב הנחבה םגש ,אוה רמול הצור ינאש ינשה רבדה

 תעבוק הקוח םאש רמול םילוכי ונחנא ,המגודל .תיתייעב דואמ איה

 םיננוכמ ומק הנהו םינש עבש אוה הנידמ אישנ לש הנוהכה ךשמש

 ,ןוקית לש ךילהתל איבהל םיצורו הקוחה לש הנוניכ ירחא םישדח
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 ותוא תא וביבסמ רוציל המל ,ונעטי זאו ינכט ןיינעב לוכיבכ רבודמ

 תלאש וא לארשי תנידמ לש התודהי תלאש ביבס םירצוי ונחנאש ךילה

 תא הכותל סינכהל הכירצ הקוחש רובס ינא תאז לכבו .היטרקומדה

 הדִצה זיזהלו םיידוסיה ,םייסיסבה ,םיינורקעה ,םיירקיעה םיאשונה

 םיאשונ הכותב ורתוויי םא .םיינכטה םיאשונה תא ,הקוח יוולנ םיקוח

 ,השקונה דחוימה בורה תא גישהל השק היהי אל ,םהשלכ םיינכט

 .תומכסה גישהל רשפא םהילעש םיאשונב ,ןודלו ךישמהל שי וילע םגש

 תורימא לש םימיוסמ םיגוס לש הדרוהו גורדש לש בצמ תאז תמועל

.יתייעב דואמ יל הארנ ,הקוח ךותב

 ,תורחא תוצראו תירבה-תוצרא לש תישילשה השיגב דדצמ ינא ןכל

 ותוא היהיש בורה תא ךירצי הב ןוקית לכו הקוח איה הקוח ןהיפלש

.טילחמש בור

 תויהל ךירצ אל ףיעס םושש ךכ יבגל העדל ףתוש ינא :רודירא םרוי 

.םינוש תצק ילש םיקומינהש אלא ןוקית ינפמ ןיטולחל ןיסח

 ידי-לעש בושחל אלש עיצמ ינא .תידוהי הנידמ לע רבדמש ףיעסה יבגל

 תא חיטבנ ונחנא הקוחב ןוקית ינפמ הזה ףיעסה תא ןיירשנש ךכ

 ,יברע בור ןאכ היהי םא .ןבומכ הילשא תאז .הנידמה לש תוידוהיה

 ,הקוחב בותכ היהי המ בושח אלו תידוהי הנידמ היהת אל הנידמה

 08 םא .תיטרקומד הנידמ יבגל םג ךכ .אליממ הז תא ונקתי ךכ רחאו

 זא ,הנידמה לש תויטרקומדה תא לטבל םיצור םהש וטילחי תסנכ ירבח

 .הקוחב בותכ היהי המ בושח אלו תיטרקומד היהת אל תאזה הנידמה

.תוילשא לש םיפיעס הקוחל סינכהל אל לוכ תישאר עיצמ ינא

 ןיבל ןוקיתל ןתינ אלש ףיעס ןיב ןיחבהל רשפא-יאש אוה ףסונה רבדה

 לש תויטרקומדהש בותכל רשפא .תואצותה תניחבמ ןוקיתל ןתינש ףיעס

 שפוח תא לבא ,הקוחב בותכ הז םא ,יונישל תנתינ הנניא הנידמה

 תא םילסחמ םא היטרקומדהמ ראשנ המ זא .לסחל רשפא יוטיבה

 ,יוטיב שפוח לע רבדמש םדא תויוכז לש ףיעס ותוא תא ?יוטיבה שפוח

 ןכל .הזה גוסהמ םירבד וא תופסא שפוח לע וא תונגראתה שפוח לע

 תוידוהיה לע ןגהל ךירצ .יתוכאלמ רבד הזה ןיינעה לכב האור ינא

 הז ידי-לע ,ידוהי בור היהיש הז ידי-לע הנידמה לש תויטרקומדה לעו

 וכמתי רוביצהו תסנכה ירבחשו ,הנידמה לש תויטרקומדל הנבה היהתש

 תואצותל תואיבמה תוידוסיה תויוכזה לע ונגיו הנידמה לש תויטרקומדב

 האצותה זא .םדא תויוכז יבגל םיקוחה ומכו תובשה קוח ומכ ,הלאה

 םיפיעסה יגוס ןיב ןיחבהל ךירצ אל לבא ,םיצור ונחנאש ומכ היהת
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 ףיעס הזיא תולעהל ךירצ אל יאדוובו ןקתל תורשפאה תניחבמ הקוחב

.תימצע הילשא וזיא ךותמ הגרדב

 תסנכ ירבח 09 וא 08 םאש החנה תדוקנמ אצוי התא :ףיש ןליא 

 הנידמ וא תידוהי אל הנידמ וא תיטרקומד-אל הנידמ וזש וטילחי

 ,עבקת הקוחה ובש בצמ לע ךתעד המ .רוזעי אל רבד םוש ,תיטרקואת

 דצמו ,הנידמה לש יטרקומדה הייפוא תא תונשל רשפא-יאש ,דחא דצמ

 םהש וטילחי ,היצילאוקב םיינזאמה ןושל םהש ,תסנכ ירבח 03 ינש

 םאו ,יטרואת בצמ הלעמ ינא .הנידמה לש הייפוא תא תונשל םיצור

 יפוא תא תונשל םיצורש תסנכה ירבח ןיב בור ןיא ובש ,ילאר הצרת

 ,ןוטלשב היהי ימ לופייו םוקי היפ-לעש תאזכ הצובק שי לבא ,הנידמה

 בורה לע תופכל םיצור םהו ,הלשממה היהת ימ ,הלשממה שאר היהי ימ

.םיוסמ רדסה

 ופכיש הצור אוה םא אלא בור לע תופכל רשפא-יא :רודירא םרוי 

 יפואה תא רובשל ןכומ תסנכב אצמנש םיוסמ בור םא ,רמולכ .וילע

 דגנ תסנכב בור שי זא ,ןוטלשה ליבשב הנידמה לש יטרקומדה

 רשפא-יא ,ילש תיטילופה הנבהה ךותמ .הנידמה לש היטרקומדה

 םיכפוה םא אלא בורב קבאיהל רשפא-יא ,רמולכ .בורב קבאיהל

 ,םירחאו םיילמרופ ,םייטפשמ ,םייתוכאלמ םיעצמאב רשפא-יאו בורל

 היהי אלש איה תאז עונמל הדיחיה ךרדה .בורה הצורש המ דגנ קבאיהל

 המכ דע ,םויה .הז דגנ קבאיהל םיעצמא שי .םילוספ םירבד הצריש בור

 תאו ידוהיה יפואה תא תונשל הצרת המישרש רשפא-יא ,רכוז ינאש

 שיגהל לוכי אל הז תא תונשל הצורש ימו הנידמה לש יטרקומדה יפואה

.תסנכל המישר

 .רוסא ימלו תסנכל המישר שיגהל ,תסנכל רחביהל רתומ ימל קוח היהי

 הצורש תסנכל המישר היהת אלש בותכל רשפאש יאדווב הזכ קוחב

 ,לארשי תנידמ לש יטרקומדה יפואה תא וא ידוהיה יפואה תא לולשל

 ףיעסהש ןיב ,בור ינפמ הזה ףיעסה תא םג ןיירשל ךרוצ האור יניא לבא

 איה ילש השיגה ,רמולכ .הקוחב בותכ היהי אלש ןיבו הקוחב בותכ היהי

 הנוכנה ךרדהו ותעד תא הפכי הזה בורה רבד לש ופוסב ,בור שי םאש

 בורב םחליהל אלא םיילמרופ םיעצמא ידי-לע בורב םחליהל אל איה

 והשזיא שי םא איה הלאשה .ןוחצינה תא גישהל ידכ עונכש ידי-לע

 הטיחסל ענכיהל ןכומו יטרקומד-יטנא טועימל ענכיהל ןכומש ,ןוטלש

.םוקי אל הזכ ןוטלשש לדתשהל ךירצ ,ןוטלשב ראשיהל ידכ

 ןוידה ךלהמב ידרוסבא תצק והשמ היהש בשוח ינא :זועמ רשא 
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 ךרדב רשפא ,ונייהד ,החנמה לצא םגו רודירא ד"וע לצא טלב הזו

 םיצור %15 םא ,תרמוא תאז .היטרקומדה תא לסחל תיטרקומד

 .היטרקומד היהת וזש יטרקומד-אל היהי ,היטרקומד היהת אל וזש

 לסחל רשפא-יא םלועל ,דחא ירוטטקיד ןורקיע תוחפל שי היטרקומדב

 היטרקומדה ,אלש ןיבו ןיירשתש ןיב ,הזה רבדה ןכל .היטרקומדה תא

 תא לסחל ןתינ אל .היטרקומד היהת אל איהש דע דומעת םלועל

 ךכ לע תססובמ תיטרקומדה הסיפתה .תיטרקומד ךרדב היטרקומדה

.אל וא היטרקומד הצור אוה םא הריחב ןיא םעלש

.היטרקומדה תא ולסיח הינמרגב :רודירא םרוי 

 ואצי אל .יטרקומד ןפואב היטרקומדה תא ולסיח אל :זועמ רשא 

.םיטרקומד תויהל אל םיטילחמ הז עגרבש ורמאו

 אל ינמרגה טנמלרפל תוריחבה .יטרקומד היה אל ךילהה :רודירא םרוי 

.םימויא תחת אלא תויטרקומד ויה

 רמוא קר ינא ,ירוטסיהה קרפהמ דרנש עיצמ ינא :םורמ יגח 

.בור דגנ םחליהל ,םיילמרופ םיעצמא ידי-לע ,רשפא-יאש

 הלאש ןמיסב דימעהל רשפאל שיש רמוא אל ןיידע הז :זועמ רשא 

 אל םייחל תוכזה תא .היטרקומדה תלאש תא לשמל ,םימיוסמ תונורקע

 איצוהל הצור אוהש טילחי אל בור םוש .הלאש ןמיסב דימעהל ןתינ

 הנניא היטרקומדש יסיסבה ןורקיעהש בשוח ינא .הככ םישנא גרוהל

 אוה ,)תירוטסיהה המגודל סנכיהל ילב( תיטרקומד ךרדב יונישל תנתינ

 .יטרקומד רטשמ ןיא תרחא יכ היטרקומדב הנבומו יסיסב ןורקיע

 םא .ךלוה אל הז .תיטרקומד ךרדב ירוטטקיד רטשמ רוחבל רשפא-יא

 ,ןוכנ הז םא לבא .יינועיט תא יתמייס ,ינויגה אל וישכע דע יתרמאש המ

.תיטרקומד הנידמ לש הקוחב יונישל ןתינ רבד לכש ןורקיעה רבשנ

 התנתה אלש תירבה-תוצרא תקוח ומכ תוקוח האור התא :םורמ יגח 

.הזה רבדה תא

.הזכ רבד תעדה לע םילעמ אל םהש ןוויכמ :זועמ רשא 

 סנכיהל אלש תנמ לע תעדה לע הלענ אל ונחנא םג ילוא :םורמ יגח 

?הזה הוותמל

 הלאשה .קרפה לע תולועה תויזכרמ תולאש שולש ןנשי :זועמ רשא 

 יטרקומד רטשמב יונישל םינתינ םניאש תונורקע שי םאה איה תחאה

 הלאש .יונישל ןתינ וניא ומצע יטרקומדה רטשמה ,ןכ ילש הבושתהו

 .אל ?רוזעי הז ,הקוחב הז תא עבקנ םא - רודירא ד"וע הלעמש היינש

 םעפ רמא ןיגב .תרחא עבקי קנטה ,הקוחב הז תא עבקא ינא םא
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 תרמגנ היטרקומדה זאו הלשממה ידרשמ לע קנט םע תולעל רשפאש

 יבגל תוחפל ,םירבדה תא םאה ,איה תישילשה הלאשה .עגר ותואב

 היהת תיטקרפה הבושתהש תויהל לוכי .הקוחל סינכהל ךירצ ,היטרקומד

 תא תושעל ימיטיגל אל הזו תעדה לע הלעי אל הז ,רוזעי אל הזש

 ופוסב לוכה עבקי קנטה יכ הז תא סינכת םא רוזעי אל הז לבא ,הז

 הז ,יונישל םינתינ םניאש תונורקע שי יטרקומד רטשמבש הז .רבד לש

 ןתינ אוה .תיטרקומד ךרדב יונישל ןתינ אל ומצע רטשמה .וילאמ ןבומ

 ,יטרקומד תויהל הצור אל בורה .בורב םג ילוא ,בגא ךרד .קנטב יונישל

 תויחל בורה לש תוכזה תא תשבגמ היטרקומדהש דיגהל רשפא-יא לבא

.יטרקומד-אל רטשמב

 ,לשמל .ףלאמ ליחתהל ךירצ םא איה הלאשה וישכעו ,םומינימה הז

 אל הזו לספיהל תבייח ,היטרקומדל תדגנתמש המישר .תומישר תליספב

 .סיסב שי .לסרודכ לש םיקוחב לגרודכ קחשל רשפא-יא .תרחא ןכתיי

.לגרודכה לש םיללכה תא ךילע לבקמ התא ,לגרודכ קחשמל סנכנ התא

 .היטרקומדהמ תבייחתמ הנניא תידוהי הנידמ .תפסות וז תידוהיה הנידמה

 ןורקיעה ,תישאר .ביחרהל םיצור ונחנא םאה םצעב איה הלאשה זא

 םיצור ונחנא םאה .יטרקומד ןפואב תונשל רשפא-יאש םירבד שי .רבשנ

 חתמנ והשכיא ילוא אלא יטרקומד אקווד ואל ,ןורקיע דוע סינכהל

 ונל היהש ינפל דוע .תירוטסיה הדוזיפא ,בגא ךרד .היטרקומדה םע

 ,תסנכ ירבח ינש ועיצה ,תסנכל תובשה קוח אבוהשכ ,דחא דוסי-קוח

 ,אוהש בור םושב יונישל ןתינ וניא תובשה קוחש עובקל ,הדוהי-רבו רדאב

 םעפ יאש תעדה לע הלעי אל ,הז תא בותכל ךירצ אלש הנע ןוירוג-ןבו

 יתלב טסימיטפוא היה אוה ילוא .תובשה קוח יונישל בור תסנכב היהי

 רבד וניא תובשה קוח יוניש ,הרקי אל הזש הווקנ ,םויה לבא ,האלנ

 לע תופכל וצר םה .רחא היה קבאמה םש יכ םא ,תעדה לע הלעי אלש

.ול םישועש ליגרתה תא ןיבהו התוא הצר אל אוה ,הקוח ןוירוג-ןב

 היהי המ זא ,לוטיבל ןתינ אל תולובגה אשונ תפרצב םגש בשוח ינא

 תלשממל דיגתו המחלמב חצנת הינמרג םא הרקי המ ,םיתפרצה םע

 הצצפ םיליטמ ונחנאש וא םיוסמ םוקמ לע םירתוומ םתאש וא תפרצ

 דימת רמוא ינא ?םילוכי אל ונחנא לבא םיצור ונחנא ,ודיגי ?תיניערג

 ילוא םיכירצ לוכה ךסב ונחנא יכ ןלוגה לע רתוול רתוי לק לארשילש

 אוה רתוול הצור אוה םא םג ,דסא .דוסי-קוח ונל היהי םא םע לאשמ

 הזו תולובגה לע רתוול רשפא-יאש ףיעס שי תירוסה הקוחב יכ לוכי אל

.אוהש בור םושב יונישל ןתינ אל
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 םיסנכנ םהו םיינורקעכ םתוא תוארל הלוכי הנידמש םיאשונ םנשי

 ונחנא םאה איה הלאשה ,תידוהיה הנידמה תלאשל רוזחנ םא .הקוחל

 לש ומוכיסבש תויהל לוכי .חוכיוול ןתינ הז םאהו אשונה תא םיחתופ

 דעב %15 ויהי םאש קר אל .קדוצ רודירא ד"וע ,תיטקרפ הניחבמ ,רבד

 תידוהי הנידמ דגנ %04 ויהי םא ,תידוהי הנידמ היהת אל זא קוחה יוניש

 תוהמ וזש רמול רשפא טלחהב לבא ,תידוהי הנידמ היהת אל תאז

.ןיירשל םיצור םייתוהמ םירבדו ,הנידמה

 םרוגה לש ןיינעה תא סינכהל ללכב ונל רוסאש יל המדנ :ןאירא רשא 

 םילמסה ,רמולכ .הקוחה לש םילמסה תרגסמב יטרקומדהו ידוהיה

 היהת תוריחבה תטיש םא .הקוחה לש םיפיעסב אטבתהל םיכירצ הלאה

 םיכרצה תא קפסי אל הז םא .הנשמ אל תמאב הז זא ,תיטרקומד-אל

 .הקוחב בותכנ דועש המ הנשמ אל תמאב הז ,תוירקיעה תוצובקה לש

 םיכירצ ונחנא .הקוחב ויהי אלש בטומ ,םיינכטה םיניינעהש יל המדנ

 יוכיסהש יל המדנ ,הזר רתוי היהת הקוחהש לככ .הנמש אלו הזר הקוח

.לדגי ,היפל וכליש ,התוא וניביש ,התוא ריבעהל לכונש

 .ןטפשמ לש הניאש הביטקפסרפ דוע ןאכ תתל הצור ינא :ןומרכ קירא 

 ינעדמש המ ססבל איה הרטמה .הרטמ אל איה הקוחהש בשוח ינא

 .תילמרופ היטרקומדמ הנושב תיתוהמ היטרקומד ,םיארוק הנידמה

 םיחרזאה תיברמ הבש תיחרזא הרבחב שיש היטרקומד ,תורחא םילימב

 רמואש המ םע םיכסמ ינא הז ןבומב .קחשמה יללכ תא ומינפה

 הנוניכ .תיכוניחה המרב תועט היהת וזש בשוח םג ינא .רודירא ד"וע

 תארקל ךילומש ךילהת והשזיאב ןושאר בלש תויהל רומא ,הקוח לש

 תירבה-תוצרא לש המגודה .ןמז ךרואל תיחרזא הרבח לש הסוסיב

 תא לבקמ ינא םג .תוקהבומ תואמגוד ןה תורחא תויטרקומד לשו

 תורשפא יבגל .הקוחב םינוקיתל השקונו דיחא ךילה לש תאזה השיגה

 םנמא םא לבא ,16 םע היצילאוק םיקהל ןתינ ,רמולכ ,תילרוטקנוינוק

 זא .היעבה תא םירתופ ,םישילש ינשב הקוח יוניש לש ןוויכל םיכלוה

.תרחא וא תאזכ הרוצב עיפשהל םילוכי אל שיא 03

 תנידמש עבקנ הקוחבש חיננ היפלש תורשפאל יתנווכתה ינא :ףיש ןליא 

 ךופהל םיצור תסנכ ירבח 03-ש חיננו תיטרקומד הנידמ איה לארשי

 םע תויצילאוק יתש םיקהל תורשפא שי וישכע .תיטרקואתל הנידמה תא

 תסנכה ירבח ,הלשממה שאר רותב ינומלפ וא הלשממ שאר רותב ינולפ

 ,תסנכ ירבח 07 בייחמ הקוחה יונישש עבקנש חיננ .בורל איבהל םילוכי

 ,הקוחה יונישל ןורגב היצילאוקה תא זוחאל םילוכי תסנכ ירבח 03 זא
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.הקוחב תונשל תורשפא-ןיא םימיוסמ םירבדש רמאת ןכ םא אלא

 היהתש הדימב .הבושתה תא ןתנ רודירא ד"וע יתעדל :ןומרכ קירא 

 תאזכ הנעט עמשיהל הלוכי אל ,תיחרזא הרבחו תיתוהמ היטרקומד הפ

 איהש ,היעב תמייק ,לבקתת איה םא ,ינש דצמ .לבקתת אל איה יכ

.הניד רזגנ זאו היטרקומדה לש התשלוח

 הדיחא השיג היהתש יוצרש ינורקע ןפואב םיכסמ ינא :באר דוד 

 תורשפאה תא שארמ ליבגהל אל ץילממ יתייה לבא ,הקוחה ןוקיתל

 ידכ ,דואמ בושח היהיש תויהל לוכיש ינפמ ,םייפיצפס םיעטק ןיירשל

 ךרדהו ,ןתמו אשמב םגו םינוידב האצותל עיגהל ידכו סוזנסנוקל עיגהל

 הרוצב רחא וא הז עטק ןוגיע םע איה סוזנסנוקה ידיל עיגהל הדיחיה

 וא ,ללכב עטקה תא תונשל היהי רשפא-יאש ךכ ידי-לע וא :תדחוימ

.תדחוימ הרוצב עצבתהל ךרטצי ונוקיתש

 הקוחב לבא ,תירבה-תוצרא איה םיאיבמ םתאש המגודהש איה תמאה

 תרחא תוסחייתה םהל הנתינ תמאבש םיאשונ ינש שי תירבה-תוצראב

 דחא .תע התואב םייזכרמה ויהש םיאשונה ינש םהו ,ןוקיתל עגונב

 אשונב הנש 02-ל הקוחל ןוקית תעצה שיגהל רוסא היהש ,תודבע היה

 .הקוחב אוהו םייק ןורקיעה לבא ,ןבומכ ,וישכע הנוש בצמה .תודבעה

 רוסא הקוחבו ,הנידמ לכל טנסב םיגיצנ ינש לש ןויווש אוה ,ינשה רבדה

 ,תומיכסמ תונידמה לכ ןכ םא אלא ,םויה דע הזה רבדה תא תונשל

 ,ןוכנ ןורקיעהש וליפא זא .הקוחל ליגר ןוקיתמ דואמ הנוש והשמ הזו

 ידכ והשמ תושעל וכרטציש תויהל לוכיש ינפמ ,שארמ ליבגמ יתייה אל

.וב םיצור ונלוכש סוזנסנוקל עיגהל

 ,הינמרגבש ןייצל הצור ינאו הנורחאה הרעהל המיכסמ ינא :ןוזיבג תור 

 אל הז ,ילמס ףיעס והז ,תונשל רוסאש דחא ףיעס שי הב םגש

 השק תמאבש םדאה דובכל תוביוחמה אוהו ,תועמשמ ול שיש ףיעס

 תא םידבכמ אל וישכעש רמול הצריש קקוחמ והשזיא תעדה לע תולעהל

 םירדסהה םהמ ,םדאה דובכ םע םישוע המ איה ןבומכ הלאשה .םדאה

 אלו הקוח לע רבודמש ןמזה לכ רוכזל ךירצו ,םינגועמש םייזכרמה

 תכרעמה לש רצותה םהש ,םיקסוע ונחנא םהבש םירדסהה לולכמ לע

.הרבחה לש הרדסההו תיטילופה

 ונחנאש ךכמ עבונש ישוק ותואב בושו בוש ימצע תא תאצומ ינא

 וזיא םיעדוי אל ןיידע םצעב ונחנא .יטרואת ןפואב אשונ לע םירבדמ

 ונחנא ויבגלש ,ךמסמה היהת הקוח ןימ וזיא ,ונל היהת הקוח ןימ

 תולאשהמ תחאו תויורשפא המכ תוחפל שי .ןקתל ךירצ ךיא םילאוש
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 םע םייקה יתקוחה בצמה ץומיא ןוויכב םיכלוה םאה איה תולודגה

 םיצמאמ ונחנאש ינתפאש רתוי ןוויכב םיכלוה םאה וא ,םילק םייוניש

 ןויערה אוהש ,תחאה השקמה ןויערב םירחוב םא .תחא השקמכ ותוא

 לע היהי ןתמו אשמהמ קלחש תויהל לוכי זא ,ןוכנ רתוי יל הארנש

.תושקונה תדימ תודוא

 חיטבהל ידכ תינויח איה תושקונש ,וילע ונרביד אל דועש רבד רוכזל ךירצ

 םורגל הלוכי ידמ הרומח תושקונ ,ינש דצמ .םייתקוחה םירותיווה תא

 איה ,וזה הניחבהמ ,תינקירמאה הקוחה .לשממה דוקפתב תולודג תויעבל

 .םינוקית דואמ טעמ שיו השק דואמ םש ןוקיתה ךילה יכ ,ןיינעמ רופיס

 םייתקוח םינוקית לעופב ושענש םיבשוח םייתקוחה םינטפשמהמ לודג קלח

 דואמ תוילשממ תוקיטקרפ םויה שי ,תרמוא תאז .הקוחה ןוקית ךרדב אלש

 הקיספ ידי-לע ולבקתהש ,םייתקוחה תונורקעה תא תורתוסש תויזכרמ

 רשפאל ידכ ראשה ןיב ,הזה גוסהמ םירבד וא םיקוח לוטיב ידי-לע וא

.ידמ השק הארנכ אוהש ןוקית ןונגנמב תושימג יהשוזיא

 תוקוח דואמ הברה תושוע וישכעש ,הפוריא זכרמ תוצראב תאז תמועל

 תוקוחה ישוע לש הצלמהה ,ונלש םיאנתל םימוד רתוי םיאנתב תושדח

 ינפמ השקונ היהת אל אקווד ירטשמה קלחב הקוחהש איה ללכ ךרדב

 ןנכתל םיליחתמ םאו ,הייעטו יוסינ דואמ הברה שי ירטשמה קלחבש

 דואמ ירטשמ רדסה םינגעמש בצמב םינכתסמ ,ידמ הלודג תושקונ

 היעבב םיכבתסמ ךכמ האצותכ .ותוא ןקתל םילכ ךכ רחא ןיאו יתייעב

 תבשוח ינא .ךכמ םיעבונה םיצוליא שי יכ תויתקוחהו קוחה ןוטלש לש

 תועפות המכו המכ התליג הרישיה הריחבה קוח םע םייניבה תפוקתש

 ילב הלאה תולאשב תובושתל עיגהל השקש יל המדנ ,ןכל .הזה גוסהמ

.וילע םירבדמ ונחנאש ךילהתה והמ םצעב תעדל

 ינפלמ יודנל טפושה לש העצהה תא ,הז רשקהב ,ריכזהל הצור ינא

 תא םייתקוחה םיקלחה ןיבמ דדובל יאדכש בשח אוה :םינש הברה

 ,רתוי וא תוחפ םויה םייק אוהש יפכ ותוא תחקלו ,ירטשמה קלחה

 דואמ ךרוצ שי ובש קלחה הזש בשוח אוהש םושמ תאז .ותוא ןיירשלו

 דצמ .תורומח ךכ לכ אל תיטופיש תרוקיב לש תויעבה םג ובשו לודג

 ונחנא .וילע םירבדמ ונחנאש ךלהמה אל ילוא הזש רוכזל ךירצ ,ינש

 ןטקה ןוידב רבכו יזויציבמא רתוי הברה ךלהמ לע םירבדמ ללכ ךרדב

 קרפ יבגל םג ,םיירטשמה תונורקעה יבגל םג היעב שיש וניאר ונלש

 םאה :המדקהה יבגל םגו ,תויתרבחו תוילכלכ תולאשב םג ,םדאה תויוכז

?המדקה ךירצ ללכב םאה ?תיטרקומד ,תידוהי ומכ םיגשומ סינכהל
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 ינויח אוהש ,תושקונב ךרוצה לומש רוכזל םיכירצ ונחנאש תבשוח ינא

 אישנהש ןורתפ דוע .תושימגה ןורקע תא םישל םיחרכומ ונחנא ,תמאב

 תתל ,תרמוא תאז .םדקתמ תושקונ ךילהת שארמ ןנכתל אוה ,עיצמ קרב

 ירבח 16 לש בור םע ,תיסחי השלח תושקונ לש יוסינ תפוקת ונמצעל

 הנבמל עיגהל ונחלצהו דבוע תמאב קסעהש םיאור ונחנאשכ זאו ,תסנכ

.תושקונה תושירד םע רימחהל זא קר ,תעדה לע לבקתמ ירטשמ

 איצמהל אל ,איה הקוח יננוכמכו םיקקוחמכ ונל הנורחא העצה

 יאדכ ,תויתקוח תוערכה םישוע ונחנאשכ .תוירוקמו תוידוחיי תואצמה

 ינפמ ,םיזנטעש איצמהל אל .וקדבנ רבכש תויתקוח תוערכה תושעל

 זא לבא ,שדח והשמל יתריצי ןורתפ והשזיא ילוא שי םיזנטעשבש

 סנכינש יאדוול בורקו וקדבנ רבכש תוטיש לש תונורתיה תא םידבאמ

.ןהב לפטל ךיא םיעדוי אל ונחנאש תורצל

 ונחנאש הז ןבומב סוסה ינפל הלגעה תא םידימעמ ונחנא :קודצ םייח 

 םצעב ונחנא ,הזמ רתוי .ונינפב הנניאש הקוח יוניש יכילה לע םירבדמ

 ךירצ הקוחה יוניש יכילה לע קרפהש ינפמ ,הקוחב קרפ לע םירבדמ

.הקוחהמ קלח תויהל רבד לש ופוסב

 יוניש ךילה ןיבו הקוחה תלבק ךילה ןיב דירפהל ךירצש בשוח ינא

 תננוכמה הפסאהש תורשפאה תא תעדה לע תולעהל הצור ינא .הקוחה

 תא תכפוה התייה אלו התכאלמ תא השוע התייה 9491-ב הרחבנש

 ,הקוח לבקל הכירצ התייה איה .הקוח ןנוכל ילב הנושארה תסנכל המצע

 ,ליגר בורב הקוח תלבקמ התייה איה  ?הקוח תלבקמ התייה איה ךיאו

 הפסאה ירבח לש בור תויהל היה בייח אל הז .םינויד םויק רחאל

 לש םינויד ללוכ ,םינויד ירחאש ?הנממ תופצל היה רשפא המ .תננוכמה

 בורב תננוכמה הפסאה לש העבצהב הקוח תלבקמ התייה איה ,תודעו

 קרפ וא ףיעס הסינכמ התייה איה לבא .רחא ןפוא והשזיאב אלו ליגר

 לש הדימ וב תויהל הכירצ התייהש המצע הקוחה לש יונישה ןיינעל

.תושקונ

 תויהל הכירצ איהו יוניש לכל הדיחא השיג תויהל הכירצש העדב ינא

 ,ותואש תסנכ ירבח 16 לש םויה לבוקמה גהונה רשאמ השקונ רתוי

 רובס יניא ,תאז םע דחי .סייגל תיסחי לק ,םייטילופ םיצחל תועצמאב

.%06 וא %07 היהי הזש עיצמ אל עגרכ ינא .ידמ השקונ תויהל הילעש

 תואמצעה תליגמ ומכ הזכ אובמ היהי םאש בשוח ינא :ריפש לארשי 

 .םיינשל הקוחה תא קלחל היהי רשפאש ינויגה זא ,הקוחה ינפל האבש

 תונשל היהי ןתינ ,תואמצעה תליגמב םימלוגמש יפכ הקוחה תונורקע תא
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 תועצמאב אלא תסנכה ךרד אל ,הקוחה תלבקל המודש ךילהתב קרו ךא

 תא דימעמ אל אוה לבא ישוק רצוי הזה לולסמה לכ .םקותש הדעו

 ,המצע הקוחה לש םיטרפהו המצע הקוחה יבגל .ירשפא יתלבכ ךילהתה

 עיגהל ידכ ,%06 לש חיננ ,הקוחה תלבקב ומכ בור ךירצש תויהל לוכי

  .תסנכב יביטלופינמ ילוא וא ליגר בור רשאמ השקונ רתוי תצק והשמל

 לע םירבדמה ,תואמצעה תליגמב םילבוקמש הקוחה תונורקע םימייק

 עובקל רשפא-יא תיגול הניחבמש בשוח ינא .תיטרקומדו תידוהי הנידמ

.תונשל רשפא-יאש קוח

 תונשל תאז לכב יכ םילקשמ ינש ןאכ תושעל רשפאש תויהל לוכי

 תוחפ תצק עמשנש והשמ הז ,וליפא %06 לש בורב רטשמ תונורקע

 וא הדובעו החונמ תועש יבגל רחא וא הזכ ןורקיע תונשל רשאמ חונ

.םירחאו הלאכ תונורקע

.הקוחל ןוקיתה תעצה רושיא ןפוא לש קרפל םיעיגמ ונחנא :םורמ יגח 

 לע תולוע ,ןוקית תעצה רושיא ןפוא לע םירבדמ ונחנאשכ :ףיש ןליא 

 ןיבמ בור הזיא ,תינשו ,תועבצהה רפסמ ,תישאר :תולאש יתש קרפה

.יונישל שרדיי תסנכה ירבח

 בשוח ינא .סחוימ בור תויהל ךירצש ונלוכ לע לבוקמש בשוח ינא

 הווהי הז זא יכ ידמ השקונ היהי סחוימה בורהש רוסאש לבוקמש

 תלבקל םוסחמ םג ילואו תונתשמ תוביסנל הקוחה תמאתהל םוסחמ

 וכמתי אל םג ילוא םיירשפא םייונישמ ודחפיש םישנא יכ ,הקוחה

 ןיב םינוזיאה תחסונ תא וא בהזה ליבש תא אוצמל ךירצ ןכל .הקוחב

 ליגרה יטילופה שרגמהמ ,קוח יוניש לש ליגרה קחשמהמ תאצל ךרוצה

 ידמ רתוי אל הארנכ לבא סחוימ בור שורדל ןכלו ,קוח יוניש לש

.סחוימ

 לע תרבדמ תווצה תעצה רשאכ ,ושרדיי תועבצה המכ איה הלאשה

 הזיא הלאשה לאשית ןבומכ זאו ,הליגר הקיקחב ומכ תועבצה שולש

 שרדיי עיגנ וילאש סחוימה בורה םאה ,תועבצההמ תחא לכב שרדיי בור

 ,תישילש העבצהב קר שרדיי אוה םאה ,תועבצהה שולשמ תחא לכב

 העצהה לש יפוסה חסונה קקוחמה יניע דגנל דמוע רבכ םצעב זאש

 האירקב רבכ ותוא שורדל םאה .סחוימה בורב ךרוצ שי זאש יאדוובו

 בור הזיא אלו יניצר והשמ ןאכ תויהל ךלוהש תוארהל ידכ הנושארה

?תישילשה האירקה רבעל הנכה תדובע וירחא רורגיש ירקמ

 'הלוזה'ו הנושארה תורשפאה .תויורשפא המכ שי ,סחוימה בורל רשא

 איה ,הילע רבודמש היינשה תורשפאה .תסנכה ירבח בור איה רתויב
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 .תסנכה ירבחמ %06 וא תסנכ ירבח 07 וא תסנכה ירבחמ םישילש ינש

 ירבחמ םיעבר השולש ןיבל %06 ןיב עיצמ העצהה תא ךרעש תווצה

.תסנכה

 הז םגו ,הארנה לככ .אובמב הב יתחתפש הרהזאה תרעה בוש ןאכ

 ,ןוקית רשאל ךמסומה תסנכה ירבח רפסמש רוסא ,ןוידל אשונ ןבומכ

 תא וצמאי וא הקוחה תא ולבקיש תסנכה ירבח רפסממ תוחפ היהי

 רצק ןמזו הקוח לבקל דואמ הבוט ךרד היהת וז ,ןכ אל םאש ,הקוחה

.חכוותהל רשפא הז לע םגש ןבומכ .התוא ףוקעל ןכ ירחא

 םיסרטניא דוגינ םייקש ןוויכ( הקוח יוניש ןיינעבש בשוח ינא :באר דוד 

 שי )החוכ תא וריבגי ילואש םיכרדב הקוחה תא תונשל המצע תסנכל

 הרקי תאז לכב 08 ,57 ,07 - רפסמה המ הנשמ אל .םלב והשזיאב ךרוצ

 תא ונשיו תולוק 08 ויהי ןמז ותואב קוידבש .הליל ףטחמ היהיש הרקמ

 םימלב תויהל םיבייחש בשוח ינא .תסנכה חוכ תא לידגהל ידכ הקוחה

 תיב וא ,ינש ףוג והשזיאב רושיא ךירצש בשוח ינא ןכלו הלאכ םירבדב

 תיב לע קר ךמתסהל ןיא .ףסונ ןונגנמ תויהל ךירצ .םע לאשמ וא ינש

.רטשמה תכרעמ תא ביתכיש דחא

 הזש המיכסמ ינא .תאזה השוחתל ףרטצהל הצור ינא :ןוזיבג תור 

 אל הרוצב תאז םגו ,דבועש דיחיה ףוגה אוהש ,טנמלרפ קר שי ונלצאש

 הדירטמ דואמ הדבוע וז ,תינויצילאוק תעמשמ תניחבמ הניקת ירמגל

 םיכרד לע יתריצי ןפואב בושחל היה ךירצ .הקוח יוניש לש םיכילה יבגל

 ךיא רורב אל הזה בלשב .יונישה לע לופונומה תא תסנכהמ איצוהל

 םירבד תושעל לכות הקוחה תא ןיכתש הדעווה םאה ,תויהל ךלוה הז

 לבקל ירוביצ ץחלב היהת תסנכה זאו ,םהב תניינועמ אל תסנכהש

 ןונגנמל ףיסוהל תוחפל ךירצש תבשוח ינא ?ינש תיב לשמל ומכ ,םתוא

 םירפסמה יבגל תיטנלוויבמא תצק ,רומאכ ,ינאו - סחוימ בור לש

 רפסמב תמייקש העצה דעב ינא .תחא העבצהמ רתוי - הלאה םיהובגה

 לוכ םדוק ךירצ יתעדל .תחא העבצהב קפתסהל אל ,םלועב תונידמ

 שי םימעפל יכ .הליגר הקיקח ןיבל הקוח ייוניש ןיב לדבהה תא שיגדהל

 היהיש חיטבהל בושח ,ןוכנ .לודג דואמ בורב םירבועש םיליגר םיקוח

.הנוש היהי ךילההש חיטבהל בושח םג לבא ,בור

 יונישלש תשרוד ,הבוט העצה איהש תבשוח ינאו ,תמייקש תחא העצה

 ,תואירק שולש םעפ לכ תויהל תובייח אל .תועבצה יתש הנייהת הקוח

 לפטנ תמאבש ,תרמוא תאז .לודג ןמז חוורב תואלמ תועבצה יתש לבא

 ,ילרוטקנוינוקה ףטחמהו ימוקמה ףטחמה לש היעבב יביטקפא ןפואב
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 ךילהת םייקל ךירצ הקוחה ןוקית לע הלאה תולודגה תועבצהה יתש ןיבו

 תסנכל רדשי ירשפא רבדהש הדימבש ,בחר דואמ ירוביצ ןויד לש הנבומ

 השועכ הדיקפתב אלא ,קקוחמכ הדיקפתב אל תלעופ איה וישכעש

 .ידסומ יוטיב לעב אוה תורחא תוטישבש רבד הזש ,תיתקוח הקיטילופ

 םיכילהת רצייל םיחרכומ ונחנא זא ,ידסומ יוטיב םייתניב ול ןיא ונלצא

 םילוכי תסנכה ירבח הבש תלבסנ יתלבה תולקה תא וענמיש םיידסומ

.תויתקוחה תורגסמה ןובשח לע םמצע תבוטל קקוחל

 ינימ לכ לש שדחמ הכרעה תושעל תונמדזה ןה תוריחב ,לארשי תנידמב

 אשונב קר תסנכל תוריחב םייקל רשפאש תבשוח ינניא .םירחא םירבד

.ןכוסמ ךילהת הזש תבשוח ינאו הקוחה

.תועבצה יתש תויהל תוכירצ :ןומרכ קירא 

 וליאכ הז תא גיצת התאש ינפמ הקוחה לש ןוקיתה תוליז וז :ןוזיבג תור 

 תויהל םעפ ףא ולכוי אל הקוחה לש םיאשונה לבא ,תוריחב בייחמ הז

.תוריחב םהילע ססבל ידכ ,ןיעל הארנה דיתעב םייזכרמ יד

 ןקתמש קקוחמה ףוגה תרדגה לש תוחונ-יאל ףרטצמ ינא :זועמ רשא 

 הז .קקוחמה ףוגה תא ןסרל הרומא ןורקיעב הקוחה רשאכ הקוחה תא

 ונחנאש םושמ איה הקוחה .הקוח ךירצ אל תרחא יכ הקוחה לש הדועיי

 התואב בורה ןוצר תא טילשהל םיקקוחמה תיבב בורל תתל םיצור אל

 הז םע ונל שיו ,הקוחה תא ןקתל ףוג ותואל םינתונ ונחנא ךא ,העש

.היעב

 לבא ,בורה תא הלענ םא התוא רותפנ ונחנאו תפסונ היעב ונל שי

 .ינויצילאוק רכממו חקימל הקוחה לש םייחצנה םיכרעה תא ךופהנ ןיידע

 ךל רתוול ןכומ ינא ,הנונראה קוח תא ריבעהל יל ןתית םא ,לשמל

 הזל בור זכרל םג רשפא .היעב הז םע שי .ףיעס והשזיא לע הקוחב

 הנכומ היהת איה ,הלשממל בושח דואמ יביצקתה אשונה םאש ינפמ

.הז ליבשב םלשל

 ,הנומתל סנכיי ףסונ ףוג םא חמש יתייה ,תורמסמ עובקל ילבמ ,ןכל

 ,םע לאשמ לש לודג דיסח יניאו ,הילרטסואב ומכ םע לאשמ לשמל

 ,)הרמק-יב( ינש תיב היהי םאש ןבומכ .הז לע בושחל הצור יתייה לבא

 ,לבקתת איה יתעדל דוגינב םא לבא ,התלע רשאכ הל יתדגנתהש העצה

 טלחהב ,תסנכב ראשנ הזש החנהב ,הרקמ לכב .בוט ןורתפ היהי הז

 ,הקוחה תא םינקתמש עגרבש ךכל םיעדומ ויהי תסנכה ירבחש ךירצ

.םיקקוחמכ אלא תסנכ ירבחכ םילעופ אל םה

 עבוכה םהל שיו ןפוא ותואב םילעופ אל םצעב םהש םהל רמא קרב
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 לוכי ,תסנכה ןונקתב הז תא םיריבעמ ויה םאו ,קקוחמה עבוכהו ןנוכמה

 ירבח לכ םא ,הקוח לבקל תומיכסמ ויה תוידרחה תוגלפמהש תויהל

.קקוחמ וא ןנוכמ לש דיקפתב ןמזה לכ תבשל םיכירצ ויה תסנכה

 םדיקפת םע םיהדזמ ךכ לכ אל םויה תסנכה ירבחש איה היעבה

 ,םיננוכמ םה ,דוסי-יקוח םיקקוחמ תסנכה ירבח ,תרמוא תאז .םיננוכמכ

 םיקרבהו תולוקה ,תאזה תיגיגחה חורה ,רמא ןישח טפושהש יפכו

 םירמוא םה ,הככ הז המל לאושו תסנכ ירבחל אב התאשכ .םש םירסח

 עיבצה תסנכה רבח .וליבשב תעבצה התא ,קוסיעה שפוח דוסי-קוחש

 וליפאש רורב .הנונראה קוח לע םג עיבצה אוה םוי ותואבו ,קוחל

 ךירצ רבדה ,ןוזיבג 'פורפ לש התעד תא לבקמ ינא ,תיסקט הניחבמ

 ןוקיתש קפס םוש יל ןיא .תיסקט הניחבמ הנושו רורב ןפואב תושעיהל

 וליפא רמוא יתייהו תסנכה לש תדחוימ הבישיב תושעיהל ךירצ הקוח

.תסנכב ליגר םוי אל הזש האריש והשמ ,רתוי תיגיגח

 היהי אלש העדל ףרטצמו הלופכה העבצהה ןויער תא לבקמ םג ינא

 לבא ןוקיתה לע ויהי אל תוריחבה תרחא יכ ,עצמאב תוריחב לש יאנת

.אל וא ןקתל הצורש ימל בורה תא ונתי םה

 קודצ ד"וע הילע עיבצהש היעבב םילקתנ בוש ונחנא .הנורחא הדוקנ

 יולת הברהו הדלונ םרטש הלכה לש םיאושינב םיקסוע ונחנא .םדוק

 השקונ היהתש ידכ ,הקוחהש רורב ,לשמל .הקוחב היהי המ הלאשב

 ,ותעשבש יל המדנ .תוטוזב קסעתהל אל הכירצ ,)תושקונ דעב ינאו(

 הנידמה אישנל דמחנ יד היה אוה ,יטפשמ ץעוי היה קרב רשאכ

 הארוה שי יכ ,ןשיה שיבכה ךרד ביבא-לתל םילשורימ עוסנל ול רשפאו

 .תחא המגוד וז ,הלשממה תטלחהב אלא הנידמהמ תאצל רוסא אישנלש

 תאז .תאזכ הקיקח לש הבוט יכה המגודה אוה 'תסנכה :דוסי-קוח'

 םש תויהל םייואר אלש םירבדה לכ תא תופנל ןבומכ ךירצ ,תרמוא

 אל .הקוחה תא תונשל השק היהיש טלחהבו הז תא ןיירשל ןכמ רחאלו

.השק יד לבא ,ירשפא יתלב טעמכ אל ,ירשפא יתלב

 .תויטילופ תורוטקנוינוקל תששוח ינא ,םירבודה תיברמ ומכ :ןמרג לעי 

 המזיהמ ןוקיתה לש רושיאה תא דירפהל השקש תבשוח ינא ןכל

.ןוקיתל

 הקוחל ןוקית םוזיל ידכש הטלחהל עיגנ ןכא םאה ,המזיב ןודנ םא

 היהישו ,םעה אלא תסנכה אל ,םעה אוהש יתימאה ןובירל תונפל ךירצ

 אלל ,יתניחבמ לבא ,000,002 עיצה ריפש רמ ,רחא וא הזכ בור והשזיא

 והשזיא לבקל ,םעל ,ןובירל תונפל הקוחל ןוקיתל המזי לכב םיבייח קפס



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

871
הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה

 ינא ,תסנכל עיגי אוה ןכמ רחאל קרו הזה בורה תא לבקנ םא .בור

 יל ןיא ,תסנכה ךותמ אובי הקוחל ןוקיתה םא .העוגר רתוי הברה היהא

 תרחא וא וזכ ךרדב .תסנכה ידיב רושיאה תא ריאשהל רוסאש קפס

 ינש תיב וליפאו םיחרפהו םיסקטה .רושיאל ןובירל רוזחל ךירצ הז

 םיאצוי תמאב םא ,הקוחל ןוקית לכש תבשוח ינא .יתוא ועיגרי אל

 רובעל בייח ,תיללכ המכסה ךותמ םימזוי וזה הקוחה תאש החנה ךותמ

.רושיאה ידי-לע םא ןיבו המזיה ידי-לע םא ןיב ,ךילהת והשזיא

 דוע הז לעו בור הזיא לש אשונל תוסחייתה התייה אל :ףיש ןליא 

.ויד הברה ךפשיי

 בור לש ןורקיעהמ תאצוי תחאה .תויצפוא יתש ןאכ ולע :ןומרכ קירא 

 ןמרג 'בג ירבדמ הלוע היינשה .םישילש ינש לשמל ,תסנכב השקונ

.וישכע

 הזיא אוה ,תווצה ידי-לע ןוידל ןאכ ולעוהש םיאשונה דחא :ףיש ןליא 

 ירבחמ םישילש ינש דע תסנכה ירבח לש ליגר בור שי .בור לש גוס

 םיפוג ייניע דגנל האור ינא .ומצע ינפב בושח דואמ אשונ הזו תסנכה

 .התוא תונשל לק היהי םא קר הקוחב וכמתי וא הקוחל ופרטציש

 םיאקיטילופ וא םיפוג ייניע דגנל האור ינא םורטקפסה לש ינשה דצהמ

 .התוא תונשל היהי רשפא-יא םא קר הקוחב וכמתי וא הקוחל ופרטציש

 וא ,תסנכ ירבח לש ליגר בור הז םאה הלאשל הלודג תובישח שי ןכל

 ונילעהש תמדוקה הלאשל ךשמהב הז לכו ,תסנכה ירבח לש םישילש ינש

.םתוא תונשל היהי רשפא-יאש םיניירושמ םיפיעס ויהי ללכב םאה -

 ךירצש ,בור ןבומכ ךירצש אוה הפ לבוקמה ןורקיעהש רורב ךכ וא ךכ

 ,ותודחוימב יתוהמ אוהש ןיבו ותודחוימב יסקט אוהש ןיב דחוימ ךילה

 וא םיתב ינש םאה ,םע לאשמ םאה ,תוחותפ וראשנ תויורשפאה רשאכ

 הצובקב אלו וזה הצובקב אל ,יתיאר אל ,ינש תיבש קפס ןיא .דחא תיב

 איה היעבה .בויחה ןמ ןומה וב שי יכ ,ןויערל דגנתמש והשימ ,תמדוקה

 ופוסב היהי יוצרה לכ אלו יוארה לכ אל רשאכ ישעמה םוחתב רתוי

 ןאכ הלעוהש המ לכ תא .םימכסמ אל ונחנא הזה בלשב .יוצמ רבד לש

.האילמל רצק םוכיסב הלענ ונחנא

 בשוח ינא לבא ,ינויגה ךילהת ילוא אוה תנייצ תאש ךילהתה :טהר ידיג 

 ותוא תרשאמ תסנכה תא האור יניא ,םע לאשמב רבוע ןוקית םאש

 ירה ,םע לאשמב רבעש ןוקית החוד תסנכה םא ,ינש דצמ .דחא דצמ

.היצמיטיגל תייעב הל תרצונש

.םע לאשמ ךירצ אל ,המזי שי םא :זועמ רשא 
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 אוהש ינפל תסנכה תא רובעל ךירצ והשמש אוה ןויערה :טהר ידיג 

 .רוביצל עיגמ

 ןיבהל תוסנל ךירצ תאז לכב ?רוביצל היינפ יהמ ,ןמרג 'בג :םורמ יגח 
.רוביצל היינפ יהמ

 ינא .םישנא 000,002 לש תומיתח ףוסאל םירמוא ללכ ךרדב :ןמרג לעי 

 השענש רתויב לודגה יונישב םע לאשמ םוש היה אלש ריכזהל הצור

 היה אל .הרישי הריחבל תוריחבה תטיש יוניש היה הזו ,תסנכה תודלותב

.התומע התייה ,םיסנכ דואמ הברה ויה .םע לאשמ

 ךירצ אל .לארשי תנידמ תודלותב םע לאשמ םוש היה אל :םורמ יגח 

 רישכמ הז .שומיש וב ונישע אלש רישכמ ונל שיש אל הז .הז תא חוכשל

.יתקוח

 ,םינפ לכ לע .םע לאשמ םוש היה אל ,קדוצ התא .ןוכנ :ןמרג לעי 

 הז ,תומיתח 000,002 ופסאנ ,הלועפ יהשוזיא ידי-לע השענ לודגה יונישה

 ןמז רחאלו ,רבד לש ופוסב אישנה תיב יפתרמב ףסאנש רפסמה קוידב

 תנתונ יניא .יוניש היהש ךכ ידיל ואיבה ולאה תומיתחה 000,002 ,המ

 אל וא יבויח היה אוה םא ,יונישה לע יתעד תא הווחמ אלו יתעד תא

 השענש יתוהמה יונישה ,םינפ לכ לע .הנתשה םג אוה םייתניב ,יבויח

.תסנכה לא םעה לש היינפ יהשוזיא תובקעב השענ תסנכב

 לאשמ לש תויתייעבה תא הריכמ ינא .םע לאשמ לע תרבדמ יניא

 םוש תושעל ןתינ אלש תנעוט ינא לבא ,הזל סנכיהל הצור יניאו םע

 סוזנסנוק והשזיא ךותמ השעית הקוחה םגש החנה ךותמ הקוחב יוניש

 תיב ידי-לע קר ותוא תושעל ןתינ אל .םיבשוי ונחנא ךכ םשל ירהו

 םימוחתב םעה ןומאל הכוז אל םיקקוחמה תיב ינובאדל .םיקקוחמה

.ןאכ הז תא ונאטיבש תבשוח ינאו םיבר

 תיתד הנידממ ששחה לע רבידו הרוטקנוינוק לע רביד ףיש טפושה

 םימעפל ונל ויהש ריכזהל הצור ינא לבא ,יתדה אשונב םייונישמ וא

 ,יתעדל ,בוטל הרוכזה ע"ל תגלפמ ,םילרביל םג ,םירצ דואמ םירזגמ

 םיינזאמ ןושל התייה איה יכ העיפשהו תסנכב טועימ התייה איה רשאכ

 ןושל התייה איהו תסנכ ירבח השולש הל ויה .הנש םירשעכ ינפל

 הפמה לע רחא וא הזכ םוקממ האב ינאש הז ךותמ אל הז .םיינזאמ

.תיטילופה

 אל ,תוחפ וא 61 יאדוובו 02 יאדווב ,03 םג הז ייניעב טועימו ,טועימל

 תיטילופ הניחבמ עיפשי אוהש ךכ ידי-לע לקשמ ןתנייש תויהל לוכי

 לע ךומסל הלוכי יניא ,תורחא םילימב וא .הקוח לש יוניש עבקיו
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 יהשוזיאב םא ןיב ,ןובירל תונפל תשקבמו הקוח לש יונישב תסנכה

 זא ,תסנכב איה העצהה םא ןיב ,הז תא העיצמש תירנימילרפ העצה

.ךיא תרמוא אל ןיידע ינאו תרחא וא וזכ הרוצב םעה לא רוזחל

.םע לאשמב :קודצ םייח 

 ,םעה לא רוזחל תרמוא ינא .םע לאשמ לע תרבדמ יניא .אל :ןמרג לעי 

 היהי הזש תויהל לוכי ,םיסנכב היהי הזש תויהל לוכי .םעה תא לואשל

 .רידגהל הלוכי יניא .תומיתח םומינימ לע טילחנש תויהל לוכי ,תומיתחב

 ןכלו ,הקוחה תא רוצית אל הדבל תסנכהש החנה ךותמ תרמוא קר ינא

.הדבל הקוחה תא תונשל הלוכי אל םג

.תוריחב וא םע לאשמ ,תויורשפא יתש שי זא :זועמ רשא 

 ךכ לכ שי תמאב םא זאו תונוש תוסנכ יתש תחקל רשפא :טהר ידיג 

 גציית האבה תסנכה זא ,תסנכה הלביקש ןוקיתה יבגל היצקאיר הברה

.הזה יונישה תא

.תוריחב תסנכה רמוא התא ,רמולכ :םורמ יגח 

 רדס לע רבדל יתיצר ינא .הקוחב ןוקית רשפאל ידכ :טהר ידיג 

 הנופ התא םא ,הקוח ןוקיתל ךילהת שי םאש רמוא ינא .םירבדה

 תסנכל רוזחל םעט ןיא ,הזה ןוקיתה לע ותעד תא לואשל םעל תישאר

 רשאת אל איהש וא ,םירבדה דחפמ הז תא רשאת תסנכהש ואש םושמ

 םדוק אוהש ךירצ ,הזכ ךילה היהי םאש רמוא ינא .היצמיטיגל דבאתו

 תגלפמ ,המגודל .םע לאשמל ךלי ןכ ירחאו תסנכה תא רובעי לוכ

 תטיש תא תונשל התצר ,תיטילופ הרוטקנוינוקב ,דנלריאב ןוטלשה

 הריבעה איה זא ,תואבה הנשה 02-ל בור הל חיטבהל ידכ תוריחבה

 וז .החדנ הז םעה לאשמבו םע לאשמל ךלה הז זאו ,טנמלרפב הז תא

.לוכ םדוק םירבדה רדס ,ילצא התלעש הבשחמה

 עיבהל תוכזה שי םעלש תבשוח טלחהב ינא .המיכסמ יניא :ןמרג לעי 

 אלו םעה אוה ןובירהש תרמואו תרזוח ינא .תסנכהמ יוניש שקבלו

 תסנכל ,והשמ הצור תמאב םעהש הרקמבש ךתא המיכסמ ינא .תסנכה

.רזפתהל הכירצ איה ,ול ברסת איה םא .ול ברסל תוכז ןיא

 ,הילע הבושת יל ןיאש הלאש גיצהל יתיצר :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 םאה ,הקוחה יוניש לש ךילהל רשקב .התוא גיצא ינא תאז לכב לבא

 םייונישכ םתוא סופתנ ונחנא הליחתכלמש םייוניש ןיב ןיחבהל ךרוצ שי

 םיימיטיגל םייונישכ םתוא סופתנ ונחנאש םייוניש ןיבל םיימיטיגל אל

 טביהל רתוי אלא יתוהמה טביהל תנווכתמ אל אקווד ינאו ?הקוחב

 ףיסוהל שקבתו תסנכה אובת רחמ םא הרקי המ ,לשמל ,רמולכ .ינכטה
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 ףיעס ,לשמל .הקוחה ךות לא יתקוח-אל ףיעס אוה ותוהמבש ףיעס

 שרדנש יתקוחה יפואה תא ול ןיא ,תרמוא תאז .ידמ ינטרפ וא ינכט

 תשאל תדלוה םוי לש ףיעס הקוחל ףיסוהל םישקבמ רחמ .יתקוח ףיעסמ

 ינא .הזכ הרקמב הרוק המ הלאשהו ,הזה גוסהמ והשמ ,הלשממה שאר

 היהיש ףוג שי םא הלאשה .ןובשחב ותוא תחקל ךירצש רבד הזש תבשוח

 ןניאש תועצה ןהש הנעטב הלאה תועצהה תא ןנסל הליחתכלמ ךמסומ

.הקוח לש ןוקיתל ללכב תומיאתמ

 יתעדל רבכ תעגונ ךלש הרעהה .ןמרג 'בגל ריעהל יתיצר :ןומרכ קירא 

 המ הזו ,ינורקע דואמ ןיינע תויהל ליחתמ הזו רטשמה תוהמ לש קרפל

 הזו ,ירטשמה קרפב הקוחבש חיננ .ונל רדשל ןמזה לכ הסנמ טהר רמש

 היטרקומד אוה לארשי תנידמב רטשמהש רמאיי ,יזכרמה קרפה ילוא

 ,תכוותמ היטרקומד לע םירבדמ ונחנאש איה דוסיה תחנהו תירטנמלרפ

 תונומט ,החנהה תאז םא .הקוחה לכ לש ךוותה דומע הז ,יתוהמ ןיינע הז

 םא ,תרמוא תאז .הקוחב םינוקיתל םג תורושקש תופסונ תוחנה הכותב

 תומיוסמ תוחנה החינמ איה ,תכוותמ היטרקומד לש ןוויכב םיכלוה

 ,םינש עבראל תחא תוריחב תועצמאב ןוטלשה לש היצמיטיגלה יבגל

 תורזגנ ןהש תוביצי הנייהתש םיווקמ ונחנאש תויצילאוק תועצמאב

 ,הזה ירלופופה ןיינעה תא םיסינכמ םא זאו .המודכו ןוטלשה תטישמ

 והשמ םיטמוש םוקמ והשזיאב ,םעל היינפ ,ירק ,יטסילופופ רמול אלש

 תא תוארל ךירצ ,יתעדל ,ןכל .רטשמה תטיש לש יזכרמ ךבדנ ותואמ

 ונחנא .םירחא םג ךכו םדוק םג הזל הזמר ןוזיבג 'פורפ .הלוכ הנומתה

 ,הלוכ הנומתה לע םילכתסמ ונחנאשכ לבא ,יתדוקנ ןיינע לע םירבדמ

.טסקטנוקה תא חוכשל רוסא

 בצמבו הזכ בצמב תורקל לולע המ ,תוילרוטקנוינוקה תויעבה לע ונרביד

 תודרחהמ קלחש ןייצל ינוצרב .תויעבל תונורתפ ונתינ ימעטלו ,רחא

 יבגל המכסהל עיגהל חילצנ םנמא םא ןורתפ ידיל אובל תויושע

 תא םיביחרמ זאו ,טנמלרפל ףסונ תיב היהיו יטרקומד הרמק-יב

 רומשל אוה עיצמ ינאש המ לכ לבא .האלה ךכו םינסרמש םינונגנמה

.ולש היצמיטיגלה ינונגנמ תאו רטשמה תטיש תא הביטקפסרפב

 םירבדל םגו ןמרג 'בג לש םירבדל סחייתהל הצור ינא :םורמ יגח 

 םייקש הזכ רבד ןימ אוה םעל ןיינעה תרבעה .רלושטלא-ץרווש 'בג לש

 םיאנתב .ביגהל ידכ ןמזה לכ םש אצמנ םעה .היטרקומדה לש התמשנב

 ,ולש תומיתחה תא ףוסאל ,ומצע תא ףוסאל יאשר אוה םייטרקומד

 אל הז .'םתסאמנ םיתחשומ' קועצלו תונגפה תושעל ,תורהצה תושעל
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 .הנידמ לש תיטרקומדה התמשנ וז .הז עגרב םיקסוע ונחנא ובש ןיינעה

 ספות ינא ךכ .םתוא חיטבהל האב הקוחהו םייטרקומד םינדא הל שי

.הז תא

 תצק יתקסעשכ .ךבוסמ רתוי הברהל ךפוה הז ,םע לאשמל םיכלוה םא

 תודגנתהב לוכ םדוק יתלקתנ ,םע לאשמ לש תורשפאה תקיקחב תסנכב

 דצב םיקסועש םישנאו טרפב הנידמה יעדממ םישנא לש הנטק אל

 ,ךילהתה ךותב הזה רישכמב שומישה תלאשב ,ללכב ינויצוטיטסנוקה

 םירסומש ומכ ,תאז לכבש רובס יתייה ינא .יביטלופינמה ויפוא ללגב

 הזכ ךילה שי ,םעה ידיב תוגלפמה תריחב וא םירחבנה תריחב תא

 לש הייפואל רשאב ורבד תא רמולו אובל םעל םיארוק ונחנאש

 ןתינש תויטילופ תולאש תויהל תולוכיש יתבשח ינא .תיטילופה תכרעמה

 תויתקוח תולאש ,יתעד יפל ,תאז תמועל .םעה תטלחהל ןתוא רוסמל

 ךרוצה ללגב םע ,לאשמ לש הזה רישכמה ךותב רתויב תויטמלבורפ ןה

 ורמאי וניניבש םייניצה םא םג ,חוכשל רוסא .ארקנה תא ןיבהל

 ונחנא תאז לכב ,תקקוחמ איה הנהו תרחא הברה תיארנ אל תסנכהש

 םילוכי ונחנא .רתויב הכומנ המרב אל אוהש רוביצ םש בשויש םיעדוי

 לבא ,האלה ןכו ותוגהנתה ןפוא לעו ויסומינ לעו ויתוחרוא לע חכוותהל

.ןיינעה תא ינורקע ןפואב ןיבמש םישנא לש רוביצ םש שי

 ןיינע אובי רשאכש תסנכ ירבח שיש ,קדצב ,דיגהל היה לוכי זועמ רמ

 ןכלו םהיניב הלודג הנחבה ושעי אל םה ,יתקוחה ןוקיתה ןיינעו הנונראה

 לש עוריא אוהש הזה יפיצפסה עוריאה תא רוציל יאדכ תמאב ילוא

 ,רחא ןיינעב הפ רבודמש ןיחבה אלש ימש ידכ ,הקיקח לש אלו ןוניכ

 אלו הנונראה לע ןוידב ויהי תועורתהו םיסקטה םויה לש תסנכב .ןיחבי

.יתקוחה ןוקיתה לע ןוידב

 אוה םעה לאשמש ,יתעד יפל ןיינעה ןמ הזו ,רובס תישיא ינא ,רמולכ

 תא ןזאל ידכ ,תורשפאהמ בהלתמ ינניאו ודוסיב יתקוח רישכמ אל

 ךרד םעה תא אבייל ,יתקוח ןוקיתב וא הקוחה ןוניכב תסנכה לש עטקה

.הזה ןיינעה ןמ בהלתמ יניא .םע לאשמ

 הלאשה םע תכלל הלוכי רלושטלא-ץרווש 'בגש םוקמל תולובג ןיא ירה

 עגרב ונתייארב ןנוכמה ףוגה .ןנוכמה ףוגה והימ הלאשל עגרל יחינת .וזה

 איה .תסנכה וז ,רחמ םיקנ ותואש ,ינשה תיבה תא ונמקה אלש דע ,הז

 תא ונל איבי ותוליוואב אוה םא המ .ןנוכמכ ותבשב קקוחמה ףוגה

 לבא ,הזה ןיינעב הגוש אוה זא ?הלשממה שאר תשא לש התדלוה םוי

 לש תדלוהה םוי תא ונל איבהלו תוגשל לוכי ינשה תיבה םג הרואכל
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 אוה ימ עובקל ךאובבש רמוא יתייה ,תרמוא תאז .הלשממה שאר תשא

 שי ,הקוח תאבה לש וא ןוקית לש לולסמב ץר אוה דציכו ןנוכמה ףוגה

 ללכנ אל המו הקוחב ללכנ המ לוקשל עדויש ףוג הזש םיחוטב תויהל

.הקוחב

 בורמ בוט רתוי המ .ןיוצמ ןויער הרואכל אוה םע לאשמ :ףיש ןליא 

 לארשי תנידמב םע לאשמ לש הדיחיה היעבה .םעה בור רבוס המו םעה

 תוריחבל דוגינבש ששוח ינא .םע ילאשמ םע ןויסינ ונל ןיאש ,איה

 הזב הלגמ םעה בורש איה דוסיה תחנהשכ ,תסנכל וא הלשממ תושארל

 תנידמב םעה בור ,עיפשהל ןוצרו תיטילופ תוברועמ ול שיו בר ןיינע

 ולגי אל ,בר רעצב הז תא רמוא ינאו ,ונממ םיבחרנ םיקלח וא לארשי

 לאשמב חצניש ימש בצמ רצוויהל לולע זא .תויתקוח תולאשב ןיינע

 גוצייה ול שיש ימ ,הבוט רתויה ןוגראה תלוכי ול שיש ימ הז םע

 בורש דועבש םיבצמל עיגהל םילולע ונחנאו ,בוט רתויה ילאירוטקסה

 הרקיש המ ,תחא ךרדב רוחבל שיש רבוס םייטסיטטס םילאשמב םעה

 אל םעהמ קלחש םושמ הכופה היהת האצותהש אוה יפלקה לא ךרדב

 הפילשב ותוא רמוא ינאש הרהזא רורמת וא הנכס וז .ןיינע הזב הלגי

 תונפל ןכוסמ ,ונלש ןויסינה רסוח ללגב אקווד לבא ,ןויסינ ונל ןיא יכ

.הזה ןונגנמל

 רוכזל ךירצ .הדוקנ דועל סחייתהל יתיצר :רלושטלא-ץרווש הליהת 

 רבד הז .ןוקיתה יכילה םצע יבגל חוכיו םייק הקוחה ןוקית ךלהמב םגש

 ץ"גב םאה ,ונלש םיטנדוטסה תא הטיסרבינואב ותוא םילאוש ונחנאש

.תננסמ דוע הפ היהת םא איה הלאשה .ברעתהל ךירצ

 אשונ אל הז הרמא רלושטלא-ץרווש 'בגש המש רמול יתיצר :טהר ידיג 

 ,תרמוא תאז .טושפ יד אוה הקוחה ןוקית ךילה ,ץייוושב .ילוש ךכ לכ

 םיאשונ וסנכנ ץייווש תקוחל .םע לאשמ םישוע זאו תומיתח 000,05

 הקוחה ןוקית לש הרודצורפה ,תרמוא תאז .הז ללגב םינוש םיאשונמ

.הקוחל םיסנכנ םייתקוח-אל דואמ םיאשונש הזל תמרוג

 000,05 ונגראי הנאוחירמה ינשעמ לשמל םא .המגוד תתל לוכי ינא

 חיננו ,םע לאשמ הז לע היהיו יאנתה הזש חיננ ,לארשיב תומיתח

 םינשעמה והשכיאו אובל וחרטי אל םיחרזאה בור הזה םעה לאשמלש

 ןשעל תוכזה עיפות לארשי תנידמ תקוחב זא ,בור םהל ונגראי

 ינא לבא ,הזכ והשמ וא תיסיסב תוכז וזש תויהל לוכיש ,הנאוחירמ

 הלולע הרודצורפה ,תרמוא תאז .הקוחב םוקמ הל האור אל תוחפל

 וא סרטניא תצובק יהשוזיאש םיילוש םירבד םיסנכנ ובש בצמ רוציל
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 םהלש רישיה דיחיה ביתנה איה הקוחהש ןוויכ ,סינכהל וחילצה רוטקס

.הז תא תושעל םילוכי אל םה הליגר הקיקחב יכ ,הקיקחה ךותל

 .רתוי וא 000,002 ןת אלא 000,05 ןתית לא .ףרה תא הלעת :ןמרג לעי 

.וסנכיי אל םיילאיווירטה םירבדה זא

 ,הובג רפסמ םע היעב םג שיש רמואו רזוח ינא לבא ,ןכ :טהר ידיג 

.תסנכה לע הפכת ותדמע ,םע לאשמ םוזיי הובג רפסמ םאש ינפמ

 והשמל רבכ ונעגה ,רפסמה לע םיחכוותמ ונחנא םא :ןמרג לעי 

.םכסומ

.רפסמה לע חוכיו אל הז ,אל :טהר ידיג 

.ילאר אל תמאב הז 000,05 :ןמרג לעי 

 וזה הניחבהמ םג ,תיממע המזי לש חתפה לע בושחל ךירצ :טהר ידיג 

 000,05 דואמ םיניינעמ תמאבש םייתקוח-אל תמאב םיאשונ וסנכייש

 ןוקיתו םייתקוח-אל םיאשונ שוריפב םה לבא ,שיא 000,002 וליפא ילואו

 הליגר הקיקחבש ינפמ ולו ,םסינכהל הדיחיה תלדה תויהל לוכי הקוחב

.הבשחמל הדוקנ דוע הלעמ ינא .תושיגנ התוא תא רוביצל היהת אל

 בצמ רוציל אל איה רוביצה תוברועמ לש ןויערה לכ :ריפש לארשי 

 הכומנ ךכ לכ תונימאו הכומנ ךכ לכ הכימת שי וטקפ-הד ובש

 ,תויעקרק-תת לוכיבכ ,תועונת ןהשזיא לש םיכילהת םיליחתמש ,תסנכל

 עונמל דעונש ךילהת הז ,רמולכ .תסנכה לש היצמיטיגלה לע תורערעמש

.ןוכנה ןונימה תא אוצמל ךירצו תסנכה לש תוקתניהה תא

 דנליז-וינב .הרק הז ץייוושב .ורקש םירבד לע רבדמ ינא :טהר ידיג 

 והשמ הז םש תויהל םיכלוהש םיאשונה דחאו םוזי םע לאשמ ונתנ

 ינא .הייסולכואהמ %01 לש תומיתח רדסל וחילצה יכ ,שא יוביכ אשונב

 לבא ,ןאכ הרקיש המ הזש רמוא יניא .וילע בושחל רבד הפ שיש רמוא

 לוכה ךסב איה יתעדלש( דנליז-וינ ומכ הנידמב הרק הז םאש רמוא ינא

?ןאכ הרקי אל הזש המל ,ץייוושב הרק הזו ,)העוגר יד הנידמ

 בשוח ינא .םע לאשמל דגנתמ ינא רבד לש ופוסב :ןאירא רשא 

 ,תאז םע דחי .יתקוחה ךילהתהמ קלחכ םע לאשמ היהי אלש בטומש

 דואמה תונורקעה דחא יכ ,הנוכנה הביטקפסרפה תא דבאל רוסא

 תופתושהו תופתתשהה וז םהב םיניינועמ תויהל םיכירצ ונחנאש םיבושח

 םיאתמה םוקמה אל הזש תויהל לוכי .ךילהתה ךותב םיחרזאה לש

 רמאנהמ עמתשמש יפכ ,ןועטל ונל רוסא יתעדל לבא ,תאזה תופתתשהל

 םיקוח םילח תסנכה לע וליאו היצלופינמלו םזילופופל ףושח םעהש ,ןאכ

.םירחא
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 ,ימוקמה ןוטלשל רשקב תירוביצה הצעומה לש אבה בשומבש יל המדנ

.תופתתשהבו ףותישב ,תופתושב ןודל םוקמ היהי
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ג ןויד תצובק

 וקסע רבכ ןאכ הזה ןוידל םיאבש םישנאהש ןיבמ ינא :םורמ יגח 

 םירבדב רדס תושעל הסננ ונחנא .הקוח תלבק לש תומדקומה תולאשב

 הקוחה ךותב קרפב ונחנאו הקוח ונל שי .הקוחה ןוקית ןיינעל רובעלו

 לולכ היהיש קרפ היהי אל הקוח ןוקית םג ירה יכ ,הקוח ןוקיתב קסועש

.הנממ קלח הווהי אלא ינוציחו רחא םוקמב

 הקוחה תלבק יכילה לש רמאמה תא בתכש תווצה תינכת יפ-לע ךלנ

 יכילה לש ףיעסב םיקרפה-תת לע רובענ :הזכ היהי להונהו ,הנוקיתו

 הצור ינא .ןויד וילע םייקנו קרפה-תת תא ראתי ףיש טפושה ,ןוקיתה

 ,הקוחה ןוקיתל םזינכמה ןיינעב ונד אל דועש ףא לעש רמולו ףיסוהל

 אשונה יבגל םג ךכ .ינשה תיבה אשונ תא ולעי הפ םישנאש ימיטיגל הז

 ,הרואכל .הקוח ןוקית םזוי ימ אוהו ףיש טפושה ןאכ הלעהש ןושארה

 םימיב םייקש ןנוכמה דסומה והז יכ תסנכה ךותב םיאצמנ ונחנא

 ןיכמה םרוגכ תסנכה לש הקוחה תדעו ךותב תיפיצפס וליפאו ,הלא

 הקיקח םזוי ימ ,תאז לכב ,איה הבשחמה לבא .תינויצוטיטסנוק הקיקח

 ונארק םתועצמאבו םילהק ונפסאש קר אלו ןיינעה לש ילמרופה ןבומב

 רתוי אלא ,הקוח ןוקית לש רחא וא הזכ השעמ תושעל םיקקוחמל

 ירבח הרשעל העצה שי רמאמב .הז תא םישוע ךיא לש ילמרופה ןבומב

 ,ףסונ תיב שי םא .תורחאו תופסונ תועצה םג אובל תולוכי לבא תסנכ

.ןודנ ונחנא ןבומכ הז לע לבא ,ולצא דלוויהל םג לוכי הרואכל הז

 הלאשה ,תינכט אלה הניחבהמ .ינכט ורקיעב אוה אשונה :רימז קחצי 

 .השקונ היהי הקוח לש ןוקיתה ךילהש יואר המכ דע איה תיסיסבה

 .תורחאה תולאשל תובושתל הליבומ תאזה הלאשל הבושתהש בשוח ינא

 ידמ השקונ אלו ידמ לק ךילה תויהל ךירצ אל הזש ךכל ומיכסי םלוכ

 בחרמ שי ןאכ םג לבא ,םומיטפוא ,ךלמה ךרד ,עצמאב והשמ אלא

 .לודג

 תאזה הלקסה ךותב לקהל איה )תרחא הייטנ לסופ יניאו( ילש הייטנה

 םיבייחו הנתשמ תואיצמהש םושמ תאז .הקוחה יוניש לע דיבכהל אלו

 היולגו הרישי ךרדב הז תא תושעל רשפא .תואיצמל הקוחה תא םיאתהל

 רשפא ,הקוחה יוניש ידי-לע יוארש יפכ יבמופו ירוביצ ןויד תובקעב

 םישוריפ ינימ לכ ידי-לע ןוגכ ,תורחא םיכרד ינימ לכב הז תא תושעל

 טפשמה-יתב לש תונשרפ וזו ,םישרדנ םה לבא תעדה לע םילבקתמ אלש

 הקוחה תוארוהל ןתונש ימ לע תרוקיב םינימזמ םג םהו ,ללכ ךרדב
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 אל ךילהת הזש בשוח ינא .הארוהה ןושל םע בשייתמ ונניאש שוריפ

.יואר

 תונויערה דחא ,הקוח לע םירבדמ רשאכש בשוח ינא ,ךכל רבעמ

 לע תרוקיב רשפאלו שארמ קקוחמה תא ליבגהל אוה םייזכרמה

 ךמסומ אוהש טפשמה-תיב ידי-לע איה תרוקיבהו ,דבעידב קקוחמה

.הקוחה תא םידגונש םיקוח לוספל ןבומכ

 תא השוע טפשמה-תיב ובש בצמ ,יוצר רתוי הברהו חונ רתוי הברה

 תורשפא תמייקש ךכל עדומ אוהשכ קוח לסופ אוהו תאזה הכאלמה

 רוביצה םא ,תאז תבייחמ תואיצמה םא ,הקוחה תא ןקתל תילאר

 ינפמ ,תסנכב סחוימה בורה וא שרדנה בורה םייק םא ,תאז הצור

 הרוקש ומכ( ישעמ ןפואבש עדוי אוה םא דואמ ססהי םג אוה תרחאש

 םצעב אוה .הנורחאה הלימה וז זא ,קוח לסופ אוה םא )תירבה-תוצראב

 ,תאז תונשל תישעמ תורשפא ילב הרבחה לש םייחה תוחרוא תא עבוק

 לע ידמ דבכ לטנ הז .'ףוס םי תעירק' הז הקוחה תא ןקתלש םושמ

 היואר תרוקיב ינפמ טפשמה-תיב תא עיתרהל לוכי הז ,טפשמה-תיב

.םיקוח תליספו

 דבכ ךילהת תויהל ךירצ אל הקוחה ןוקית לש ךילהתהש בשוח ינא ןכל

 ןוקית וא הקיקח לש ךילהתהמ רתוי דבכ ךילהת ןיידע הז לבא ,ידמ

.קוח

 ,וגצוהש תולאשה תא ןאכ ארוק ינא .הבושתה תרזגנ ילש הייטנה ךותמ

 לש הצובק :'הקוחה ןוקיתל המזיה' תרתוכה תחת ,הזה רמאמל םוכיסב

 וא ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוח תדעו וא ,תסנכ ירבח הרשע תוחפל

 הלאה תויורשפאהמ תחא לכל .םתשולש רמוא יתייה ינאו .הלשממה

.הקוח ןוקיתל המזיכ םיכסמ יתייה

 המ ,ךכ רמול רשפא םא תושקונב לקהל ךלש הייטנה לשב :ףיש ןליא 

?םיחרזא 000,002 לשמל ?םיחרזא לש תומיתח םע

 ךילהה תוליזל איבהל םיצור אל ונחנא .תורשפא תאז םג :רימז קחצי 

 ןכל .רבדב םיעגונה םיפוגה לע הדימה לע רתי דיבכהל םיצור אלו הזה

 דואמ ןיינע הזש דמליש םיחרזא לש הזכ רפסמ תויהל ךירצש בשוח ינא

.ריבס יל הארנ הזו םיחרזא 000,002 רמוא התא .יניצר

.ןנוכמה ףוגה אלו ללוחמ ףוג יאדווב הז זא םג לבא :םורמ יגח 

.ןוכנ :רימז קחצי 

 וזיאל ופסאנ ןה ?תושעל תולוכי תומיתח 000,002 המ :םורמ יגח 

 ךילה תא ליחתמ קר הזש וא הקיקחה ךילהת ליחתמ הזב םאה ?הרטמ
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 ונטבחתה ונחנא .ךבוסמ דואמ הז ?העצהל הדעווה לש תוסחייתהה

 .הזה ךילהתה ךותב רוביצה תא סינכהל רשפא הפיא ,תאזה הלאשב

 שורדה בורה ןיינעל עיגנ ,ןבומכ ךכ רחא .יתייעב דואמ ונל הארנ הז

 םיאבש םירבדל ,םע לאשמל תונויער םג ןאכ שיו הקוחב יונישה תלבקל

.ףסונב

 רשפא וזה הלאשה תא .הלחתהה בלש והמ איה הלאשה :רימז קחצי 

 איהשכ .הלשממה יבגל וא תסנכ ירבח 51 וא הרשע יבגל םג לואשל

.ליחתמ הז הפיא ,הרוק המ ,הטילחמ

 הרשע םיאב .תמייקה הקיקחה יומד אוהש גהונ ונל שי ןאכ :םורמ יגח 

.הקוח ןוקיתל םתעצה תא םיחינמו תסנכ ירבח

.תיפיצפס העצה :רימז קחצי 

.ןוכנ :םורמ יגח 

 לע םימתוח םיחרזא 000,002 םא .םיחרזאה םע רבד ותוא :רימז קחצי 

 הז ףיעס םוקמב ןוגכ ,ןלהלש העצהב ןודת תסנכהש םישקבמ םהש ךכ

.ךילהתה תא ליחתמ הז ,הזו הז ףיעס אובי הזו

 טפשמ שיו הז תא רשאמ ימ ןיינעב אקווד ליחתא ינא :יאביברב םייח 

 לאשמ ידי-לע רשואת הקוחה םא .רסאש הפה אוה ריתהש הפה ,רמואש

 אוה ,רבד לש ופוסב עבקייש ףוג לכ ידי-לע וא תסנכה ידי-לע וא םע

 הקוח יוניש ,םע לאשמ הז םא .הקוחה תא תונשל יאשר היהיש ףוגה

 ןורתפ ןתית הקוחש ךירעמ ינא .ןויגיה הזב שיו םע לאשמ ידי-לע השעי

 ,הנתשי והשמ הנש 04 ,03 ,02 דועב םא .םויה םימייקש םירבדה חורל

 ,תסנכה וא םע לאשמל ךלי רבד לש ופוסבש הז אוה םעה יאדווב זא

.םעה תעד תא תפקשמ תסנכה םא

 ותוא אוה ,םע לאשמל התוא איבמו הקוחה תא ןיכמש ףוגה ,הזל רבעמ

 ינתא רוביצ לכ ,יתכרעהל ,רשאכ .יונישה תא איבי רבד לש ופוסבש ףוג

 ףוג ותואמ שקבל יאשר ,םישנא לש תומיתח וליפא וא ילאירוטקס וא

 תא תושעל ןוכנל הארי הזה ףוגהש עגרבו ,םיצור םהש יונישב ןודל

 הקוחה תא רשיאש ,רשאמה ףוגל םירבדה תא איבי אוה ,הלאה םירבדה

 הניחבהמ ינויגה םג לבא ידמל ינטשפ ,ילוא ,רבדה .ןושארה בלשב

 לש ופוסב אוה ,הקוחה תא רשאיש ףוגה לע םיטילחמש עגרבש תאזה

.ךכ רחא םייונישה תא תושעל לכויש יקוחה ףוגה רבד

?ץומיא ךרוצל קוה-דא אוהש ףוג םקוי םאו :ףיש ןליא 

 םיחקול םתס ?קוה-דא הז המ .ןויגיה שי הזה ףוגל :יאביברב םייח 

 ןוירטירק ותוא לע ססבתי הקוחה יוניש .ללכה ותוא לוחי זא םג ?םישנא
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 התאש עגרב .0202 תנשב םג היהיו 2002 תנשב היהש קוה-דאה לש

 הזיא השוע אל התא ,םתס ותוא םיקמ אל התא ,קוה-דא ףוג םיקמ

 .הזה אשונה יבגל ןויגיה ול שי .רופיסה רמגנו יארקא םיעבשומ רבח

.0202 תנשב ההז היהי ,הקוחה רושיאב םויה דבועש ןויגיה ותוא

 ונד רבכש חוטב ינאו ,הנושארה הלאשהש איה תמאה :יערדא ףסוי 

 ךירצ המל תוביס שולש שיש יל המדנ .הקוח ךירצ המ ליבשב איה ,הזב

 תוריח לע תתתשומ הקוחו םעה אוה ןובירה לוכה ךסב ירה יכ ,הקוח

 ,המכסהב יוניש שיש םעפ לכ ?הקוח םיכירצ המ ליבשב זא ,המכסה לעו

.םיקוח תונשל ןתינ

 אל תיתרבחה הנמאל ונסנכנשכש םיעדוי ונחנאש ,איה תחא הביס

 ,ונרתיו אלש חינהל ןתינש וא ,ונרתיו אל .םיוסמ תויוכז דגא לע ונרתיו

 אל שארמש תויוכזב ועגפיש םיקוח ריבעי בורהש תויהל לוכי אל ןכלו

.םדאה תויוכז תליגמ שי ךכ םשלו ,תיתוהמה הביסה וז .ןהילע ונרתיו

 דואמ לוכי ,תרמוא תאז .תיעטומ הקיקח עונמל ידכ איה היינשה הביסה

 םילולע ונחנאו ונמויק לע םימחלנ ונחנא ,השק ץחל שי םויהש תויהל

 שי ,ןכל .הילע רעטצנ ןכמ רחאלש תועט ,הזה ץחלה ללגב תועט תושעל

 הקיקחה תכרעמ לכש תיסיסבה תרגסמה תא תעבוקש םיקוח תכרעמ

 אל ,תילארשיה הרבחה לש 'ןימאמ ינא'ל דוגינב הקיקח .הל הכירצ

 ;ידוהיה םעה תנידמ איה לארשי תנידמש תעבוקש הקוח לשמל .חלצת

 אל אוה ,וז הקיקחל דוגינב דמעויש קוח קקוחי ,ץחלמ האצותכ ,םא

.חלצי

 ,בורה לע יתוהמ טועימ לש תוטלתשה עונמל איה תישילשה הביסה

 היצאוטיסה וזש ,בגא ,יל המדנ .ןויפר והשזיאל עיגמ בורה רשאכ

 תואמגוד הברה שי .תונורחאה םינשה רשעב הב תאצמנ לארשי תנידמש

 תוירוביצ תוטלחה ריבעהל חילצמ יטלחהו קזח יטנטילימ טועימ ןהבש

.הרימשב םדרנ בורהש ןוויכמ בורה לש ונוצרל דוגינב

 הלאשל םיעיגמש ינפל ןהב ןודל שיש תוירקיעה תוביסה שולש ןה הלא

 הקוח ןימ וזיא אוה תולאשה לש ינשה גוסה .הקוחה תא םינשמ ךיא

 הזר הקוח ונל היהתש םיצור ונחנא םאה .ונל היהתש םיצור ונחנא

 תויורשפאהש יאדו ,הזר הקוח םיצור ונחנא םא .הנמש הקוח וא דואמ

 .התוא תונשל דואמ השק היהיו תולבגומ דואמ הנייהת התוא תונשל

 ומכ ,םייתרבח תונורקע םג הב וללכייש ,הנמש הקוח םיצור ונחנא םא

 לק תויהל ךירצ ןונגנמהש יאדו ,המודכו תינמרגה ,תויפוריאה תוקוחה

 הנש 02 דועבו תויתרבח תויוכז הצורש בור ונל שי םויה םאש ןוויכ רתוי
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 ,הקוחב וללכיי ןה םא זא ,תויתרבח תויוכז הצרנ אלו ונרוע תא ךופהנ

.לק ןונגנמ ךירצ

 בשוח ינאש ןוויכמ ,יתלאשש תולאשה רואלש ,איה הנותחתה הרושה

 ,תעסושמ דואמ הנידמ איהש לארשי תנידמב הזר הקוח תויהל הכירצש

 עיגמ ינא ,הקוח םיכירצ ןהלשבש םדוק יתינמש תוביסה שולש רואלו

 הווהת הקוחהש .השקונ דואמ היהיש ןונגנמ תויהל ךירצש הנקסמל

 לכש ,יאנת לעו ףיפח לוכה אלש ,תילארשיה הרבחב קצומ עלס והשזיא

 םיעדוי ונחנאש קזח ןגוע והשזיא היהיש אלא ,תולקב יונישל ןתינ ללכ

.לארשי תנידמ לש התדמע תאזש

 תונשרפ לש האצות .הקוח ינוקיתל םורגל לוכי המ :ץילמ םרמע 

 םויהש ימ .היהש ומכ קוידב אל בצמה םויה לבא ,רבעב הנתינש

 יכ ,הקיקח ינוקית דעב יניא .תרחא שרפל לוכי םצעב ,שרפל לוכי

 תא לולכל הכירצ הקוחה יכ תונשרפ לש היצקנופ ויהי םינוקיתה לכ

 םינוקית לש גוס הזיא איה רתוי הדירטמה היעבה .םימכסומה תונורקעה

 וז ,הנידמו תד אשונב ,חיננ ,םיקסועש םינוקית הלא ויהי םא .ויהי

 והשימ אובי ,םכסה והשזיאל ועיגהש ירחא .דואמ השק היעב היהת

 המכסה ךכל היהת אלש בשוח ינא ?לאמשל וא ןימיל ותוא רפהל הסניו

 הזו םייכרע םיניינע תונשל תולקב םיכסי והשימש הפוצ יניא .קדצבו

 הליגרה הרודצורפב אל איה היעבה ירה .וניניב תוקולחמה רוקמ םצעב

 האב הקוחהש תקולחמבש םיאשונ םתואב אלא ,םיטלחומה םיכרעבו

 ןכל .תויעבל חתפ תחתופ ,ןקתל תורשפא לש החיתפה םצע .רותפל

 המזיה ,הקוחה תא שרפל ךמסומ היהיש ימ ,ונקתי רבכ םא איה הלאשה

 הקוחל טפשמ-תיב היהיש ילב הקוח לבקתת אל ,ונתעדל .ונממ עיגת

.התוא שרפל ךמסומ היהיש

.שוריפ לש ךרדב :םורמ יגח 

.יאדווב :ץילמ םרמע 

 ןנוכמ חוכ היהיש תורשפאה תא הרקיעמ לסופ התא ,רמולכ :םורמ יגח 

.הקוח תונשל לכויש קקוחמ וא

.אלש יאדווב :ץילמ םרמע 

?הנידמה תא בייחי טפשמה-תיבש :םורמ יגח 

 וליא ,םיישעמ היהנ .הקוחל טפשמ-תיב .טפשמה-תיב אל :ץילמ םרמע 

 לע אלו םייכרעה םיטביהה לע רבדמ ינא .תויהל םילוכי םייוניש

.םיילרודצורפה םיטביהה

 .םינוקית שי ןמזה לכש הארתו םלועב תוקוח לע לכתסת :רימז קחצי 
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 הריחבל הלשממה שאר לש תיגוציי הריחבמ רובעל םיצור ,לשמל .לוכבו

.הרישי

 שי .יתוהמ אל אוהו ילרודצורפ והשמ הז ייניעב :ץילמ םרמע 

.םוצע לדבה הז ,הנידמו תד לש םיאשונ לע רבדנ םא .םוצע לדבה

 עצבמ התא .וילא עיגנ טעמ דועש אשונל םיסנכנ ונחנא :םורמ יגח 

 תוילרודצורפ ןיעמ תוארוה ןיבל הקוחה ךותב תויכרע תומרונ ןיב הנחבה

.תונשל ןתינש רמוא התא הלא תא .הקוחה ךותב

 ילוא תואיצמה יכ ןוזיא היהי םא יל תפכא אל זאו ,ןכ :ץילמ םרמע 

.תיעדמה תוחתפתהה ,םיכרצה ,הז תא ביתכת

 תוינכט ךל תוארנ ןהש תודוקנב תעגנש ךתטישל עגרל חיננ :םורמ יגח 

?ןוקיתה תא םוזיי ימ ,תוילרודצורפ

.בושח אל :ץילמ םרמע 

 יבגל .םהילע ףיסוהל הצור ינאו ולע רבכש םיאשונ ינש :רפלב הלא 

 .הלש תושקונל ןועיטה תא םיקזחמ הקוח דעב םינועיטהש רורב .ןוקיתה

 ושקיש לככ - תנקותמ הנידמ לש דוסיה תוישואמ אהתש הקוח ןכש

 הקוחהשכ טרפב ,רתוי התוא וקזחי םג ךכב ,הב םינוקיתה לע רתוי

 לוכה ךסב ונחנאש עדנ םא .לוכיעל השקו הקורי ,הריעצ ןיידע היהת

?ונינפ הנא ,התוא ןקתל םילוכי

 לע תצק רבדל הצור ינא ,הזה אשונב תאצמנ ןיידע ינאו ,ינש דצמ

 שי ירה .ונמויק לש היצלטסנוקה ךותב הקוח לש תיקווישה הפיטעה

 ,םימדוקה םילנאפב הז לע ונרבידו ,דוסיה-יקוחל הלודג ךכ לכ תודגנתה

 לש םיידרחהו םייתדה םירזגמב דחוימב ,הקוחה ןמ לודג ךכ לכ דחפ שיו

 אלש ךכל ומרג םייתדה אל ןוירוג-ןב ןמזבש הריכזמ ינא ,בוש .רוביצה

 לקהל אקווד הלוכי תושימגה לבא .ךכ לע םיהמת דימת זא ,הקוח התייה

 אל הזש רמול הלוכי תמיוסמה תושימגה ,תרמוא תאז .הקוחל ךוניחה לע

 ומכ היהי אל הז ,םיוסמ טפשמ-תיב לש תיתורירש תונשרפל ןותנ היהי

orP הז לוכה ,ילרביל טפשמ-תיב שי םאש תירבה-תוצראב - eciohC, 

orP הז לוכה ,ינרמש טפשמ-תיב הז םאו - efiL. 

 ידכ ,לארשי תנידמ לש תיתוברתהו תימויקה היצלטסנוקב בשחתהב ,ןכל

 ,)המכסה ילב הקוחל ךרע ןיא יכ( הקוחל המכסה יהשוזיא לבקל לכונש

 אללש ןוויכמ ?עודמ .הנטק דואמ לבא תושימג לש הדימב ךרוצ שי

 תושקונה אוה לודגה דובכה לש יוטיבהו ,הקוחל םינתונש לודגה דובכה

 הלאשה .הנושארה הלאשה יבגל הז .לבקתהל לכות אל איה ,ןוקיתה לש

 .םינוקיתה גוס והמ איה ,דרפנ ןוידל התוא ךופהל שי ילואש ,היינשה
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 ינא ןאכ .םינקתמ אל המו םינקתמ המ איה הלאשה םינוקיתה גוסב

 אוהש אשונ לכבש ריבסהל םיכירצ ונחנאש תבשוח ינאש רמול הצור

.םינוקיתב ,תופסותב אלא םייונישב םיקסוע אל ונחנא

 אל ינא .ישעמה טביההמ ןיינעה תא ןוחבל הצור ינא :ץיבומרבא רימע 

 לש רישכמל המוד היהי הקוח לש ןוקית ובש בצמל עיגהל הצור יתייה

 ,תומדוק תוסנכב לבא תאזה תסנכב אל ילוא ,םירכוז ונחנא .ןומא-יא

 הרשע ובש בצמב .תסנכב ןומא-יאל העבצה שי טעמכ עובש לכש

 ,לשמל .הרקי הזש ששח שי ,הקוח לש ןוקית םוזיל ולכוי תסנכ ירבח

 יניינעב ווק סוטטסה דגנ איהש הירחובל תוארהל הצור תמיוסמ העיס

 יפ-לע הלוכי איהו תסנכ ירבח הרשעל לעמ שי העיסל ,הנידמו תד

 האור ינא .הקוחה ןוקיתל העצה עובש לכ שיגהל םתעצה םתאש העצהה

 הקוח ןוקיתל תופוחד תועצה .יכוניח ךרע לעב ילככ םג הקוחה תא

 תוימיטיגלב עוגפל תולולע ,תסנכ ירבח הרשע ידי-לע תולקב תורשואמה

 ןכלו הרקי הזש הצור יתייה אל .ךנחמהו בצעמה הדוקפתבו הקוחה לש

 ומכ ,תושימג תוחפב תושעיהל לכוי הקוחל ןוקיתהש איה ילש העצהה

 תדעו .הקוחה תדעוול אבותש תסנכ ירבח 04 לש המזי וא העצה לשמל

 םג רבדה ותוא .האילמל עיגי הז זאו הז תא רשאל ךרטצת הקוחה

 ךרטצי הז לבא הקוח לש ןוקית םוזיל לכות הלשממה ,הלשממל עגונב

.הקוחה תדעו ידי-לע רשואמ תויהל הנושארב

 תומיתח 04 סייגל ושקתיש םיטועימה תייעב לע רבגתת ךיא :ףיש ןליא 

?תסנכב םיברע 04 ןיא יכ

 לש יונישל עיגהל יוכיס ןיא ,תומיתח 04 ןיא םא :ץיבומרבא רימע 

.הקוח

 םה ירוביצה חישבו ירוביצ חיש דדועת המזיה םצע ילוא :ףיש ןליא 

?ענכשל וחילצי

 סייגל הרטמב םייקל לוכי התא ירוביצה חישה תא :ץיבומרבא רימע 

 הבוח ןיא ,תסנכב הרודצורפב ליחתהל הבוח ןיא .תומיתחה 04 תא

 ירוביצה חישה תא .הקוחה ןוקיתל תמלשומה הרודצורפה תא תושעל

 וז תסנכ ירבח 04-ש בשוח ינא .הכושמ היהת לבא תושעל לוכי התא

.יתקוח ןוקית ללוחל ידכ ידמ ההובג הכושמ אל

 ידמ לודג רפסמ הז הרשעש רמאש יברע רבח הפ היה :םורמ יגח 

 .ןוקיתל איבהל תנמ לע הזכ רפסמ סייגל םייברעה םיגיצנל השק יכ

 רמ ךתטישל .ןוקית תעצה שיגהל לכות העיס לכש התייה ולש העצהה

.הבר תולקב םירקבל תושדח םינוקית שיגת העיס ,ץיבומרבא
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 תייעב לע ונרבגתה ןכא םא ,הלועו הצצש היינשה הלאשה :ףיש ןליא 

.םינוקית יגוס ןיב ןיחבהל םיכירצ ונחנא םאה איה ,המזיה

:תויורשפא שולש לע בושחל רשפא םצעב

 םיפיעס שי וא םימיוסמ םיכרע שיש רמאתש תחא תורשפא  .א

 איה לארשי תנידמש ונעבקש עגרב .םהב תעגל רשפא-יאש םימיוסמ

 השיג תאז .םלועל תונשל היהי רשפא-יא הז תא ,תיטרקומד הנידמ

.תורחאו תונוש תושיג לע בושחל רשפא ,םיפיעסה ראש יבגל .תחא

 םהיבגל תעבוקו םינוש םינוקית יגוס ןיב הניחבמ היינשה תורשפאה  .ב

 םינתינ םימיוסמ דוסי יכרע וא דוסי יכרע לשמל .הנוש הרודצורפ

 ,תאז תמועל .השקונ דואמ הרודצורפב וא סחוימ בורב יונישל

 היהי רשפא ,םיילרודצורפ ונוכש םיאשונ וא םיילרודצורפ םיאשונ

 תאז לכב רבודמ יכ סחוימ בור ןיידע .סחוימ תוחפ בורב תונשל

.רתוי ןטק בורב לבא הקוחב

 אלו תעדל םיצור אל ,םיעדוי אל ונאש היהת תישילשה תורשפאה  .ג

 הקוח איה הקוח איה הקוח .םיקוח ןיב היצאיצנרפיד תושעל םיכירצ

 תא ןכלו תובישח רדס ותואב םה ,הקוחל וסנכנש עגרהמ ,היפיעסו

.הווש הרודצורפב הנשנ םלוכ

 יפיעסל סחייתהל ךירצ ויפלש קזחו קדצומ לנויצר שי יכ ורמאיש שי

 םא הלאשל המוד אל תוריחל תוכזהש םושמ ,ילאיצנרפיד ןפואב הקוחה

 שי ןכלו ,םינש עשת וא םינש הנומש היהת הנידמה אישנ לש היצנדק

 ,לבא .יונישל הנוש הרודצורפו היצאיצנרפיד היהתש השיגב בר ןויגיה

 דואמ השק היהי הארנכש ןוויכמ ,לארשי תנידמב םיעסשה תא ונריכהב

 תאז לכבש רחאמ ,בושח תוחפ המו בושח רתוי המ המכסהל עיגהל

 הרודצורפה לא ךלנ ,הקוח רבעל םדקתהלו הבחר המכסהל עיגהל םיצור

.רתוי תקדצומ תילאיצנרפידה השיגה םא םג הדיחא השיג לש

 איה הנושארה תורשפאה .תויורשפא שולש קרפה לע שי ,ןכ םא

 הנתינ רבכש ןיבמ ינא .םימיוסמ םיאשונב יוניש היהי אל םעפ ףאש

 ,היצאיצנרפיד איה היינשה תורשפאה .םדוקה ןוידב הכימת וז תורשפאל

.הקוחה יפיעס לכל הדיחא השיג איה תישילשה תורשפאהו

 אובמה ארקנש המ ןיב הנחבה תושעל ךירצ יתעד יפל :יערדא ףסוי 

 היהי אובמב םאש יל המדנ .המצע הקוחה ןיבל הנידמה לש הקוחל

 ,ותנידמל ידוהיה םעה לש םייוואמל יוטיבה איה לארשי תנידמש בותכ
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 לארשי תנידמ םא .ותוא תונשל היהי רשפא-יאש בשוח ינאש רבד הז

 עיגי םא יכ ותונשל רשפא-יאש רבד הז ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ איה

 .השדח הנידמ םימיקמו הנידמה הרמגנ ,הז ףיעס תונשל םיכירצש םויה

 אל הזו הנידמ התוא אל תאז םהידעלבש דוסי תונורקע םהש וליא שי

 אובמבש דוסיה תוחנה ןיב ןיחבהל ךירצש בשוח ינא .וצרש רבד ותוא

:םיקרפ השולש ןיב הנחבה האור ינאו ,תורחא תוארוה ןיבל

.םעפ ףא תונשל היהי רשפא-יא ,יתעד יפל ,ותואש אובמה .א

 ,השקונ ןונגנמ תועצמאב קר לבא ,תונשל רשפאש םדא תויוכז תמישר .ב

.ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קר רמולכ

 הלשממ תושאר םיצור ובש רמא ץילמ ד"ועש יל המדנש ,קרפ ותוא .ג

001 םע תסנכ םיצור ,תמיוסמ  תוחפ םירבד הלא ,םירבח 081 וא ,06 

 זאו ,הייקנ ךכ לכ אל הנחבהה יכ םא ,םיילרודצורפ רתויו םייתוהמ

.טושפ רתוי תויהל לוכי יונישה

.היצאיצנרפיד דעב ינא :ץילמ םרמע 

 םייכרעה םיאשונה םימייק יכ ,תודיחא היהתש רוסא :יערדא ףסוי 

 הקוחה תא תונשל ןיא היפלש הסיפתה ,תינש .םיילרודצורפה םיאשונהו

 אל יאדו הזו הנש 001 דוע םיעבוקמ תויהל םיכירצש תרמוא ,ללכב

 ןיבו םניב הדרפה תושעל ךירצו םייוניש שי םלועה לכב יכ ןכתיי

 אלש רבד ןיא .יתמא תעד לוקיש תושעל ךירצ םהבש םייכרעה םירבדה

 המ יפ-לע יונישל תורשפאה תא תתל ךירצ רבד לכלו ,יונישל ןתינ

 םיוסמ םוקמב תושקונ תויהל הכירצ יאדו לבא ,עגר ותואב הרוקש

.רחא םוקמב תושקונ תוחפו

 תוינורקע תוארוה קר ,יתסיפת יפ-לע ,ליכהל הכירצ הקוחה :םורמ יגח 

.הרודצורפה םוחתמ רבד םוש אלו

?ילרודצורפ הז תוריחב תטיש :יערדא ףסוי 

.דוסי-קוח הכירצמ אל איה .הרודצורפ איה תוריחב תטיש :םורמ יגח 

?ינכט וא יתוהמ הז הריחב ירוזא תעיבק :יערדא ףסוי 

 .םירבדה לע בושחל ךירצ ינא ,הפילשב ךל תונעל עדוי יניא :םורמ יגח 

 ליכתש הקוחל תויהל הכירצ הפיאשה ייניעבש רמול הצור ינא לבא

 רבעמ אלו היטרקומדה תתתשומ םהילעש םייכרעה תודוסיה תא הכותב

 ךותב תומרונ גרדל ךרוצ ןיאש רובס ינא ,יתסיפת וזש תויה .ךכל

 התוא םינקתמש לע-תקיקח לאכ הלוכל סחייתהל ךירצו המצע הקוחה
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 תונחבהל סנכינ אל לבא ,השקונ בור דעב ינאו ,בור ותוא תועצמאב

.הקוחה ךותב תרחא הארוהל תחא הארוה ןיב

 לבא ,הז םע בוט אל דואמ שיגרמ יתייה ,הכרעמב דדוב יתייה םא

 םינדא לע תנעשנש הקוח םש האור ינא תירבה-תוצראל ךלוה ינאשכ

 ללגב תירשפא יתלב טעמכ איה התוא תונשל תלוכיהש ,םיקצומ דואמ

 ןוקית ירבד ידמ רתוי אצמנב ןיא ןכאו ,םיתבה ינש ןיב שורדה בורה

 רמואו אבש ימ שי הז לע .הזה רבדב ימינפ ןויגיה היהש בשוח ינאו ,םש

 ןמזה ךשמב ,רתי תושקונ בקע ,םינוקית סינכהל םיחילצמ אל םאש

 איבהל תנמ לע המיאתמה היזוראה תא רוציתו אובת תיטופיש תונשרפ

 הז לעו הקיקח ןוקיתל שורדה בורה והמ בושחל יתוא איבמ הז .יונישל

 אל תושקונ לע רמול ול שיש המ רמא רימז 'פורפ .רבדל ךרטצנ דוע

 ךדיאמו ,דחמ תוליז רוציל אל תנמ לע ,הקזח ידמ תוחפ אלו ידמ הקזח

 תוניצרב רמול הצור ינא .ללכב תונשל רשפא-יאש בצמ רוציל אל

 ןוקיתו ,תחא לע-תקיקח תויהל הכירצ הקוח לכש איה תישיאה יתדמעש

 המרב תאז לכב רבודמ םא .בור ותואב תויהל ךירצ ,ןטק דעו לודגמ הב

 תלאוש תא .אישנה תריחב ומכ המגוד ןאכ הנתינ ,תינכט רתוי תצק

 רשפא-יאש ימצעב רמוא ינא לבא ,דימ הל תונעל ךורע יניאש הלאש

 הנידמ איה לארשי תנידמש תרמואה הרדגהל ןפוא ותואב סחייתהל

 הארנכ .ךדיאמ אישנה תנוהכ ךשמ תלאשלו ,דחמ תיטרקומד תידוהי

 ןיעמהו רתוי תוינורקעה תוארוהה ןיב ןיחבמ ינא .הקיקחב עיפוי הז םג

 ןקותי ילרודצורפש המש רמוא ינא לבא ,םש תואצמנש תוילרודצורפ

 ועבטמש ינפמ ,הזה בורה לא עיגהל היהי רשפא יכ ,שורדה בורה םע

 לש בורב וילע םיכסי ןותנ עגרב םישנאה לש רשיה לכשהש רבד הז

 דואמ אוהש המ .םיקקוחמה תיבב הקוח ןקתל ידכ שורדה םישילש ינש

 תיסחיה תושקונה ללגב ,הארנה לככ יונישל דואמ השק היהי ,ינורקע

 לע רבודמש ינפמ ןמז דואמ הברה וינדא לע דמוע אוהו ותוא תונשל

 תשולש ילוא וא תומרונה יתש תריצי דעב יניא .ותונשל השק היהיש רבד

 הזש ,יטקרפה םעטהמ םג ,בשוח ינא יכ ןאכ עצוהש יפכ תומרונה

 המו בושח המ יבגל חוכיווה ליחתי בוש .הקוחל איבהל ישוקל םורגי

.בושח אל

 לולכל הכירצ הקוח ינורקעה דצה ןמש ךתא םיכסמ ינא :רימז קחצי 

 הקוח ישעמ ןפואב לבא .םיינורקע םירבד רמולכ ,תויתקוח תוארוה קר

 ,םיינורקע תמאב םהש םירבדה לע קר םירבדמ ונייה םא .רתוי תללוכ

 ןיא ?ונל שי םיינורקע םירבד המכ .דחא דומע לש ךמסמ הז הקוח זא
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 ,תוטרופמ רתוי הברה ללכ ךרדב תוקוחה ,תרמוא תאז .הלאכ תוקוח

.תירבה-תוצרא לש הקוחה תוברל

 םיינשה ,וללה דוסיה-יקוחש םתעבק םתא וליפא :םורמ יגח 

 אישנה .הקוח יומד יביטמרונו דואמ יתקוח יפוא ילעב םה ,ןאכ ורכזוהש

.המלשוה ילוא טעמכ הקוחהש חינה וליפא קרב

 םג הנשיו הקוחה לש ןיערגה םה דוסיה-יקוחש קפס ןיא :רימז קחצי 

 תונשל ךירצ דוסיה-יקוח תאש ,הלאה תועדה לע רבדמ התא םא ,העדה

 לבא .יתקוח ךמסמ ,רתוי הובג ךמסמ הזש םושמ דוסי-קוח תועצמאב

 עובקל רשפא-יא .הבוט הלאש ןאכ התייה .ןיינעל ךייש אל הז ,בושח אל

 רבד הז .תקקוחמה תושרה לש הנוהכה תפוקת תא ליבגהל ילב הקוח

 הז ,םינש שמח וא םינש עברא הנשמ הז המ דיגהל לוכי התא .ינכט

 ןורקיעה תורמל ,לעופבש ךכ .הקוחב ונשי הז לבא .ןורקיע אל הז ?ןורקיע

 .תוישעמ רתוי תוארוה שיו תויכרע רתוי תוארוה שי ,ןורקיעה תרגסמבו

 ינש ןיב ןוקיתה יכילהב הנחבהל תינורקע הקדצה שיש רמול רשפא ,ןכל

 הגרדממ תוארוה לש ןוקיתה לע הדבכהלו ,תוארוה לש רתוי וא םיגוס

.ןורקיעו תויכרע לש ההובג

 טעמכ אלא םלועב תונידמה בורב קר אל ,יל עודיש לככ ,ינשה דצה ןמ

 לש םינוש םיגוס ןיב הקוחה ןוקית יבגל לדבה ןיא ,םלועב תונידמה לכב

 אוהש הזה בצמב דדצמ ינא .הקוחה ןוקית לש דחא ךילה ונשי .תוארוה

 הניחבמ .םיינורקע םילוקיש ללגב אל ,תונידמה בורב םייקה בצמה

 םירבד ,םיבושח תוחפ ,םיבושח רתוי םירבד שיש םיכסמ ינא תינורקע

 םירומש ,רתוי םירומש ,תוחפו םישקונו רתוי םישקונ תויהל םיכירצש

 וזה הנחבהה לע רתוול יאדכ תישעמ הניחבמש בשוח ינא לבא ,תוחפ

 הזש םושמ ,ץק ןיא םינוידל הקוחה תלבק ךילהב ונתוא רורגי הזש ינפמ

 סוזנסנוקב אלש הקוחה תא לבקנ ונחנאש וא ,יזכרמ דואמ רבד היהי

.בחר

 חיכוהל הלוכיש ,הבושחו השיגר דואמ ,תחא המגוד תתל הצור ינא

 תידוהי הנידמכ הנידמה לש ידוסיה יפואה ןיינע איהו ,יתדמע תא

 חינמ ינאו ,הנידמה לש תאזה הרדגהה תא לבקמ ינא .תיטרקומדו

 אל ונחנאש רורב .הזה ןחלושל ביבסמ םג לבקתת תאזה הרדגההש

 רשפא-יא .השענ הז הינמרגב .יטרקומדה יפואה תא קר ןיירשל םילוכי

 .תיטרקומד הנידמ איה הינמרגש העבקש הארוהה תא הקוחב תונשל

 ףיעסה תא ןיירשל ךרטצנ ,ונלש םיאנתב הז תא תושעל הצרנ ונחנא םא

 הקוחהש רמוא רבכ הז .תידוהיו תיטרקומד איה לארשי תנידמש רמואה
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 ינא .יברעה רזגמה רמולכ ,הייסולכואהמ %02 לש תוגייתסהב תלבקתמ

.ידמ דבכ ריחמ הזש בשוח

?הביטנרטלאה המ :יערדא ףסוי 

 ונחנא .םיפיעסה ןיב לדבה היהי אלש איה הביטנרטלאה :רימז קחצי 

 וזכ הקוחה תוארוה לכ ןוקיתל תוחפ וא רתוי השקונ הרודצורפ םיעבוק

.םלועה תונידמ לכב טעמכ תמייקש

 ,וב לולכ היהי המו אובמה לע ונדש םינוידה דחאב :יערדא ףסוי 

 הרוצב ,תטלחומה ונתמהדתל ,ולביק ,ופתתשהש םייברעה תסנכה ירבח

 ,ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמש ןויערה תא תיעמשמ-דח

.היחרזא לכ תנידמו תיטרקומדו תידוהי הנידמ איהשו

 הקוחב ןיירושי הז רשאכ הז תא ולבקי םהש בשוח התא :רימז קחצי 

 .םירבדמ ונחנא הז לע .תערכמה הלאשה וז ?יונישל ןתינ אלש ףיעסכ

 ויהי ךכ רחא לבא .אלימ ,לוכה היה הז םא .הז תא ולבקי אל םה

 תא תאזכ הרוצב ןיירשל הצרת לשמל התא .תורחא תויוגייתסה םג ךל

 ךל שי רבכ .הקוחב היהי ןויוושה ןורקעש הצרת התאש יאדווב ?ןויוושה

.יונישל ןתינ אל הזש לבקת אלש תפסונ הצובק

 תוצובקב .היחרזא ללכ תנידמו תיטרקומדו תידוהי הנידמב :ףיש ןליא 

 תנבומ איה ,'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' הרדגההש ולביק ךכ לכ אל רבכ

.הילאמ

 המיכסהש תחא הצובק התייה .ךכ לכ רתוס אל הז :ץיבומרבא רימע 

 ויה הצובקב .תואמצעה תליגמ היהי הקוחל אובמהשו דוסי-קוח קקוחל

.סניפו םולהי ,יביט תסנכה ירבח םירבח

 םהמ לודג קלחש ,םישדחה םילועה לע םולכ ונרמא אל דוע :ףיש ןליא 

.בצמה תא ךבסמ רתוי דועש המ ,םידוהי אל םג

 םדוק .היצאיצנרפידה יבגלו םינוקיתה יבגל העצה יל שי :רפלב הלא 

 .ידמ ןטק יקוח טוריפ אל אוה ינוטלשה הנבמהש תבשוח ינא ,לוכ

 תשולשמ דחא הז .הקוחה לש דוסי ינבאמ קלח אוה ינוטלשה הנבמה

.םהילע רביד םורמ רמש םיביכרמה

 .הריחבה ירוזא תעיבק ןוגכ דואמ ילמרופ טקא לשמל :יערדא ףסוי 

 םה הלאכ הריחב ירוזא תיינב ידי-לעש תינקירמאה הירוטסיהב ררבתה

.טנסב גוציימ םירוחשה תא ולשינ

 הנקסמל עיגהלמ סונמ ןיאש רימז 'פורפ םע םיכסמ ינא :םורמ יגח 

 לבא .רתוי ישעמ יפוא תולעב תוארוהו דואמ תוינורקע תוארוה שיש

 תומרונה ןיב ןיחבהל ךירצ אלש םיעד ימימת ונחנא רבד לש ופוסב
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 ןיחבהל ךירצ ןכש בושחל ימיטיגל םג הז ,ינש דצמ .יוניש ךרוצל הלאה

.ליגר בור הפו דחוימ בור גישהל הפו םהיניב

 איה םא םג( השדח הקוח םירצוי םא .ןיינע ותואב :רפלב הלא 

 רבכ תישעמה הדובעה בור םצעבו םימייקה דוסיה-יקוח לע תססובמ

 רשפא םאה .הל ומיכסיש םיכירצ ונחנאו ,התוא קוושל ךירצ ,)התשענ

 ,םינש לש םיוסמ רפסמ עבקנ רשאכ ,הזכ גוסמ היצאיצנרפיד תושעל

 דוע היהת אל הקוחהש ,תרמוא תאז ?םישימג ויהי םינוקיתה ןכלהמבש

 עובקל םג םילוכי ונחנא .םישימג ויהי םינוקיתה אלא ,ןוטבב הקוצי

 הקוחה ינוקית ומכ היהי הז ,םינש ךכו ךכ ירחא .המזיה אובת יממ

 הז םאה .הקוחהמ קלח םה םינוקיתה ,ןוטבמ קוצי ,תירבה-תוצראב

?ידרוסבא

.ןיינעמ ןויער הז תיקוויש הניחבמ :יערדא ףסוי 

 לכאנש העשב המלש הגועה תא ריאשהל לוכי הז יכ :רפלב הלא 

.התוא

 סחוימ בור תשרוד הקוח תלבק םא איה הלודגה הלאשה :ףיש ןליא 

 ,םינש לש םיוסמ רפסמ ךשמבש תרמוא תא םא .תסנכ ירבח 07 לש

 םא לבא .דחא רופיס הז ,תונשל ידכ תסנכ ירבח 07 לש בור קיפסמ

 ידכ תסנכ ירבח 16 לש בור קיפסמ םינש ךכו ךכ ךשמבש תרמוא תא

 היהי הרואכל קר זא יכ .'הלחתהמ ונריש תא ונלחתהו' םצעב הז ,תונשל

 ינקזו םילשוריב לצרה רה לע יגיגח סקט היהיו הקוח תלבקל ץירמת

.הקוחה לע ומתחי רודה

 דועו טנמלרפ הקוחה רושיא ירחא השענש יתנווכתה אל :רפלב הלא 

.סחוימ בור היהי הליחתכלמ רבכש יתנווכתה .הז תא ליחתנ םעפ

.הקוחה תא לבקל שרדנש בור ותוא :ףיש ןליא 

.הקוח וז הליחתכלמ רבכ .ןכ :רפלב הלא 

 רפסמה ךכ רחאו ,לבקתיש המ הז בור לש םומינימ ותוא :יערדא ףסוי 

.תולעל ליחתי

 העוט ינניא םא ,הזמ רתוי .ירשפא יאדו הז תינכט הניחבמ :רימז קחצי 

 ןויערה תא וצמיא הקיקח דוסי-קוח תועצה שש וא שמחמ תחאב זא

 לש בור הקוח ןוקיתל ךירצש ,חיננ ,םיעבוק םאש בשוח ינא לבא .הזה

 תאז .האלהו הלחתהמ תויהל לוכי הזש בשוח ינא ,לשמל םישילש ינש

 .ךרוצ ןיאש םוקמב ךבסל יאדכ אלש בשוח ינא ינורקע ןפואב ,תרמוא

 ךילהה תא הדימה לע רתי םידיבכמ אל םא ,הזב חרכה ןיאש יל המדנ

.ןוקיתה לש
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 רשאכ םאה ,איה ןוידל תולעהל הצור ינאש תפסונ הלאש :ףיש ןליא 

 המכב ,בור הזיאב ,םזוי ימ לש תויעבה רתי לכ לע רבגתנו הקוחה ןקותת

 תויהל לוכי וא תויהל ךירצ ומצע ןוקיתה םאה ,'וכו תיב הזיאב ,תואירק

 תושרופמ רדגויש יתקוח קוח תויהל בייח אוהש וא ליגר קוח תרגסמב

 תמיוסמ היגולנא תושעל הצור ינא םא .יתקוח קוחב הקוחל ןוקיתכ

 םינקתמ ךיא הלאשב תקולחמ התייה םינש ךשמב זא ,םויה לש בצמל

 הזש ורבסש שיו ליגר קוחב ותוא ןקתל קיפסמש ורבסש שי .דוסי-קוח

 תיתקוחה הלאשה .דוסי-קוח תועצמאב דוסי-קוחל ןוקית תויהל ךירצ

 וזו ןיררוע הילע ןיא רבכ ,יחרזמה קנב ןיד קספ זאמ הערכוה תאזה

 שי .תונוש תועד ויה יחרזמה קנב ןיד קספ דע לבא ,תלבוקמה השיגה

 טפשמה-תיב ידי-לע ערכוה הז תוחפל םויה לבא תונוש תועד םויה םג

.תגהונה הכלהה וז זאמו ןוילעה

?תישעמה תועמשמה המ :יערדא ףסוי 

 יביטמרונ גרדמ רצונש לוכ םדוק איה תישעמה תועמשמה :ףיש ןליא 

.רורב

 םא .תסנכה לש הדובעב תוישעמה תוכלשהל יתנווכ ,אל :יערדא ףסוי 

.דוסי-קוח ובתכי ,תונשל וצרי םה

 ןוידל התוא ונילעה אלו הנטק הלאש וז ימעטל .ןוכנ :ףיש ןליא 

 אלא ,תישעמ הניחבמ בושח תוחפ יל הארנ הז יכ ,תורחאה תוצובקב

 אל ינא םג .רבדה לש ישעמה דצב ונתוא ליכשת הימדקאה ןכ םא

 תאו ,תישעמ תובישח הזל היהתש לוכי .הלודג תישעמ היעב הזב יתיאר

 לשמל ,שבוגמ אל ןיידע ימצעב ינא יכ ןתומהמ הפילשב רמוא ינא תאז

 ,ליגר קוח לכ ,הקוח יונישל שורדה בורב ,ליגר קוח לבקת תסנכה םא

 ארקנ אל אוהש ףא לע הקוחה תא הניש םצעב הזה קוחהש ןעטי והשימ

 הרודצורפבו שורדה בורב לבקתה אוהש ןוויכ ,דוסי-קוח וא יתקוח קוח

.יתקוח קוח יונישל השורדה

?לשמל :רפלב הלא 

 םינש הנומשל הנידמה אישנ לש היצנדקה עבקיתש חיננ :ףיש ןליא 

 קוח הזיא ולבקי .דחוימהמ לידבהל ליגר קוח והשזיא לבקתי ךכ רחאו

 וא רוביצ ישנא לש ,רוביצ ירחבנ לש תונוהכ לע רבדמש ,תסנכב יללכ

 ירבח 09 לש בורב לבקתיש ליגר קוחב ועבקיו ,תומר תורשמ ילעב לש

 עברא קר ןהכל ,תוימשר תורשמ ילעב לעו ,רוביצ ירחבנ לכ לעש ,תסנכ

 לש היצנדקה יבגל םג הקוחה תא הניש הזש דיגיו והשימ אובי .םינש

.הנידמה אישנ
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 דוסי-קוח תארוה ,המ לע רבוג המ לש הלאש ררועמ הז :םורמ יגח 

 ,אוהה םוקמל קוידב סנכינש הצור יתייה אל ינאו ,ליגר קוח תארוה וא

 תווצה לש הדובעב ןאכ תואבומש הקיספהמ תואמגודהש בשוח ינא לבא

 קלחש ,תסנכב ותוא ונרכיה ונחנאו ,היהש םדוקה בצמל רתוי תוסחייתמ

 יוארה ןמש ,םיטפושה וריעה זא .ללכב םיניירושמ םניא דוסיה-יקוחמ

 התייה ,יתעד יפל ,הנווכהו ,דוסי-קוח לש בורב הנושי דוסי-קוחש היה

 סוטטס ול ןתונש והשמ םע ,ןוירש הזיא םע רמולכ ,דוסי-קוח לש ךרדב

.דוסי-קוח לש

.יתוהמ לדבה שי .אל :יערדא ףסוי 

 ותוא ןקתל ןתינ ,דוסי-קוח ןקתל םיצור םאש איה הנווכה :רימז קחצי 

 .םויהל ןוכנ ,ליגר בור אוה בורה לבא ,דוסי-קוח ארקייש קוח תועצמאב

 דוסי-קוח תועצמאב תסנכה דוסי-קוח תא ןקתמ ינאש רמול ךירצ התא

 אצמנש קוח לש יוניש הזש ךכל םיעדומ ויהי רוביצהו תסנכהש ידכ

.רתוי ההובג הגרדמב

?ליגר בור ידי-לע :יערדא ףסוי 

.ןיירושמ אל הז םא .ןכ :רימז קחצי 

  םייוניש  ,בל תמושת רסוח ךותמ ,ושעי אלש איה הנווכה :יערדא ףסוי 

.דוסיה-יקוחב

.ןכ :רימז קחצי 

 בל םישת אל וליפא תסנכה ובש ,ליגר קוח לבקתי אלש :יערדא ףסוי 

.דוסיה-קוח תא הנשמ איהש

 םהו םייטפשמ םיצעוי םיבשוי תסנכה תודעו לכב :םורמ יגח 

 ,םיטפשמה דרשמ תבוגת תא םג דימת שיו היצמרופניאה תא םיאיבמ

 ץעויה דימת .הנש 11 הב יתבשיש ,טפשמו קוח הקוחה תדעווב דחוימב

 .תוינויצוטיטסנוקה תובוגתה תא ואיבה ,םש ויגיצנ וא ,הלשממל יטפשמה

 רבכש הקוחה לא הרזחב רוזחל עיצמ ינא לבא ,הרקי אל הזכ בצמ

 דציכ ןיבמ ךכ לכ יניא הזה בצמב .היונישל שורדה בורה תא העבק

.ליגר קוחב הקוחה תא תונשל ןתינ

 תונשל ידכ תסנכ ירבח 08 וא 07 ךירצש חיננ :ףיש ןליא 

.תסנכ ירבח 08 לש בורב ליגר קוח הלביק תסנכהש חיננ .הקוח

 תוארוהש הקוחל חפסנב הנטק הרעה השורד זא לבא :םורמ יגח 

 לש תרגסמב אלא התונשל ןיאו הליגר הקיקח לכ לע תורבוג הקוחה

.הקוח ןוקית

 תסנכה ירבח לכ יכ ,ןטק הרקי הזש יוכיסהש םיכסמ ינא :ףיש ןליא 
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 היהיו ,ועיבצי רשי ןיינעב םיניבמש תסנכה לש םייטפשמה םיצעויהו

 הזש איה תחוורה העדה םא .קוחה תעצהב רבכ הזה אשונב ירוביצ חיש

 ,הרקיש המ הזש וניבי ףכתו תועמשמ הזל ןיא ,הרקי אל הז ,ישעמ אל

.הז לע ןיידתהל ךירצ אל זא

 קוח לש דחוימ ךילהב תויהל ךירצ הקוחל ןוקיתה םאה ,הלאשה תלאשנ

.ליגר קוח לש תרגסמב וא יתקוח

 ןפואבש ליגר קוח לבקתמש ,תישעמ המגודכ תתנ התא :רימז קחצי 

 הז םאה ,08 לש בורב לבקתה אוה הרקמבו ,הקוח הנשמ אוה ינכות

 איה ,םויה םייקה ןידה יפל הבושתה .הקוחה ןוקיתכ בשחיהל לוכי

 הלאש אוה בושחש המש םושמ ,ןוכנ ןיד הזש בשוח ינאו תילילש

 ,08 לש בורל הרקמב הכזש ,וילע רבדמ התאש קוחה תא םיקקוחמש

 תויהל םיכירצ םהו הקוחה תא םינשמ םהש הזל םיעדומ תויהל םיכירצ

.יתקוח ןוקית הזש יוטיב לבקל ךירצ הז .הקוחה תא תונשל םינכומ

 סוזנסנוק וילע תויהל לוכיש דיחיה רבדה הזש בשוח ינא :ףיש ןליא 

.אלמ

 שורדה בורה תועצמאב ןה ,םיבלש ינשב היהי יתקוח ןוקית :םורמ יגח 

.יתקוח ןוקיתב רבודמש תשרופמה הרימאה תועצמאב ןהו

.תאז רמול הכירצ תרתוכה .ןוכנ :רימז קחצי 

 עצבתמש הזכ ןוקיתב םהל יד אלש ורמאש ימ ויה לבא :םורמ יגח 

 דעומ םג םיכירצ אלא ,שורדה בורבו הקוח וא דוסי-קוח לש ריינ לע

 היהישו ,הזל קר סנכתת תסנכהש - הקוח ןוקית לש םיאשונל דחוימ

 .'תולוחמבו םיפותב' ותוא םישועש טקאב רבודמש םש םיעיבצמל רורב

 תיבש ידכ ,יתוהמ םג אלא יסקט קר אל הזש ורמאש םישנא ןאכ ויה

 םא ,קקוחמכ אלו ןנוכמכ בשוי אוה הבישי התואבש עדיי םיקקוחמה

.הזה תיבב קר רבודמ

 אל ינא .הנש יצחמ תוחפ אל לש ךילהבו ,ןוכנ :ץיבומרבא רימע 

 הזש .הקוח לש םיניינעב םירחאו הלאכ םיפטחמ ויהיש הצור יתייה

 .תויועמשמו םילוקיש ,םינועיט תגצה ,ירוביצ ןויד לולכיש והשמ היהי

 לש היצילאוק ,תורחאו הלאכ תוריחב תארקלש הרקמ עונמל הצור ינא

.הליל-ןב תואירק שולשב רחמל םויהמ הקוחה תא הנשת םיטנסרטניא

 הלוכיו ,םימדוקה םינוידב הילא ונעגה אלש תפסונ הדוקנ :ףיש ןליא 

 ונרבגתהו ,הקוחל ,לאל הדות ,ונעגה ובש םויב .הבושחו תישעמ תויהל

 תונשל וא תויוכזב עוגפל םירשפאמ ונחנא םאה ,תורחאה תויעבה לכ לע

?םוריח תעש תונקת ידי-לע הקוחב םיפיעס
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 ,הנידמה אישנ דוסי-יקוחב לארשי תנידמב םויה תלבוקמה השיגה

 ןיא ,רחא ןיד לכב רומאה ףא לעש ,איה הטיפשהו הלשממה ,תסנכה

 ,ופקות תא תינמז עיקפהל ,הז קוח תונשל םוריח תעש תונקת לש ןחוכב

 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב ,בגא ךרד ,רבד ותוא .םיאנת וב עובקל

 בצמ הנידמב םייקש העשבש תעבוקש תפסונ הארוה שי םשש אלא

 ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל 9 ףיעס יפל הזרכה ףקותב םוריח

 ידכ ןהב אהיש ,רומאה ףיעסה חוכמ םוריח תעש תונקת ןיקתהל רתומ

 רמוא בושחה ףיעסה ןאכו .הז דוסי-קוח יפל תויוכז ליבגהל וא לולשל

 הדימבו הפוקתלו היואר תילכתל ויהי הלבגהה וא הלילשהש דבלבו

 ףוס ונעגה רבכ רשאכ םאה ,תורחא םילימב .שרדנה לע ולעי אלש

 ליבגהל וא עוגפל םוריח תעש תונקת תועצמאב םירשפאמ ,הקוחל ףוס

 תויוכז ןתוא תא ליבגהל המכ דעו םיבצמ וליאב ,ןכ םא .הקוחב תויוכז

.הקוחב

 וא הקוחב תויוכזה לש קרפל קר תדקוממ ךלש הלאשה :יערדא ףסוי 

?לוכל

 ,תישאר .םימעט המכמ דואמ השק אוה הזה ןוידה לכ .לוכל :ףיש ןליא 

 ונחנאש הלאה םירבדה לכמ .הקוחב קרפ תעיבקל תמאב רבכ ונסנכנש

 לע ןיידתהל דואמ השק ,תינש .הקוחב קרפ רבכ הז ,םהילע םירבדמ

 םיעדוי אל ונחנאו וניניע דגנל תדמוע אל הקוחהשכ הקוחב םייוניש

 לק רתוי הברה תויהל לוכי היה הזה ןוידהש חינמ ינא .ונל שי הקוח וזיא

 םושמ ,תישאר .תוניידתהמ סונמ ןיא לבא .וניניע דגנל התייה הקוחה םא

 לכ ,אשונב זכרתהל תאז לכב רשפא ,תינשו ,ונילע לטוהש טדנמה הזש

 הז יפ-לעו תוארל הצור היה אוהש הקוחה תא ויניע דגנל ןיימדי דחא

.אשונל סחייתי

 רשפאמ יתייה אל ינא ,תישאר .הלופכ ילש הבושתה :רימז קחצי 

 בשוח ינא לבא .םוריח תעש תונקת תועצמאב ,הקוחה לוטיב וא ,יוניש

 תוברל ,םוריח תעשב הקיקח הרידסמש הארוה לולכל הכירצ הקוחהש

 דובכ :דוסי-קוח לש ףיעס ותואב שיש ומכ ,םוריח תעשל תונקת תנקתה

 רשפא םוריח תעש תונקת תועצמאבש רמוא אל ףיעסה .ותוריחו םדאה

 הקיקח קקוחל רשפא םוריח תעש תונקתבש רמוא אוה .קוחה תא תונשל

 יהשוזיא לולכל ךרטצת הקוחש יל המדנ .םימיוסמ םיאנתב תמיוסמ

 תמיוסמ העיגפ ,ילוא ,רשפאתש םוריח תעשב הקיקח יבגל הארוה

 םיאנתבו ,םדא תויוכזב עוגפל רשפא םנוקיתכ םימיב םג .םדאה תויוכזב

 לוכי םוריח תעשב .המודכו היואר תילכתל ,היואר הדימב - םימיוסמ
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 ןיינעב ןודל םורופה הז םא הלאשה לבא .הנוש תצק רדסה היהיש תויהל

 וליאו הקוח ןוקיתו הקוח תלבק לש הרודצורפב םינד ןאכש םושמ ,הזה

.הקוחה ךותב קרפ אוה ,וילע רבדמ ינאש הזה קרפה ,הזה ףיעסה

 הקוחב םייוניש יכ ,הקוחב קרפ אוה םינד ונחנאש המ לכ :ףיש ןליא 

.הקוחב קרפ יאדווב םה

 לדומה תא םיחקול םא .ףיעס הקוחב היהיש ךירצ ןכל :רימז קחצי 

 עבוקש ,קוסיעה שפוח :דוסי-קוחו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש

 הזש תנתונ תעדה זא ,הלאה תויוכזב עוגפל רשפאש רמואו תויוכזה תא

 ןיידע .םינוש תצק םיאנתב היהת וזה העיגפה םוריח תפוקתבש ירשפא

.םינוש תצק םיאנתב לבא ,תרוקיבב ןיידע ,םיגייסב

 :דוסי-קוח לש לדומה אוה ךיניע דגנל האור תייהש לדומה :ףיש ןליא 

.היואר תילכתל ,רמולכ ?ותוריחו םדאה דובכ

.ןכ יללכ ןפואב לבא ,ותוא רפשל רשפא ילוא :רימז קחצי 

 הלבגהה תקסִּפ םאה ?תוליפכ יהשוזיא הפ ןיא םאה :יערדא ףסוי 

 םג םצעב רבכ ליכמ אל טפשמה-תיב לש תעדה לוקיש םאה ,המצע

?םוריח תופוקתב תויוכזב העיגפל הקדצה

 ינאו תרחא היגולנא וז .הז תא לוקשל ךירצ .תויהל לוכי :רימז קחצי 

 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב .ןיד קספ הזיאב םג הז תא יתרמא

 ןיאש תרמואש תיללכ הלבגה תקספ תחאה .הלבגה תואקספ יתש שי

.'וכו שרדנה לע הלוע הניאש הדימבו היואר תילכתל אלא םיעגופ

.תיאבצה ,היינשהו :יערדא ףסוי 

 הניחבמש תויהל לוכי .תרתוימ תיאבצהש יתרמא ינאו ,ןכ :רימז קחצי 

 טפשמה-תיב אוביש ךכב יד אלא ,תפסונ הלבגה תקסִּפ ךירצ אל תיניינע

 ,המ אלא .תאזכ וא תאזכ איה היוארה הדימה םוריח תעשבש רמאיו

 תרחאו ,ןוחטיב יכרוצל תדחוימה הלבגהה תקספב ךרוצ היהש םשכ

 תקספב םג ךרוצ שיש תויהל לוכי ,תיטילופ הניחבמ רבוע היה אל הז

 ךומסל וצרי אלו דואמ וגאדי םישנא .םוריח תפוקתל תדחוימ הלבגה

 הזש וצרי אלא ,טפשמה-תיב לש היוארה הדימב הביחרמ תונשרפ לע

.בותכ היהי

 הווצמ ןיא .המגודכ תדה תא תחקל הסנא ינא :יאביברב םייח 

 םימלעתמש םירמוא תושפנ תלצה שיש עגרב .תושפנ תלצה הליבגמש

 וא הנידמה ןוחטיבש עגרב בשוח ינא ,ןאכ םג .שפנ םיליצמו הווצמהמ

 יכ ,דומעל הלוכי הקוחש בשוח יניא ,קרפה לע הנידמה לש המויק םצע

 הקוח רבד לש ופוסב ירה .היהת אל הקוח םג ,היהת אל הנידמה םא
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 איה הקוחה רבד לש ופוסב םא .הזה םוקמב תויחל ונל רוזעל ידכ המק

 םגש יאדוובו הפ היהנ אל ונחנא זא ,ןאכ ונלש םייחה תא רוצעתש וז

 הקוח אוצמל והשכיא ךירצ הזה הרקמב םג ןכל .הפ היהת אל הקוחה

 .םוריח ינמז לע םג בושחתו םינמזה לכב עירפת אל רבד לש ופוסבש וזכ

 תנידמ תא ליצמ לבא הקוחל דגונמ אוהש והשמ תושעל ךירצ םא לבא

.ותוא רוצעל ךירצש בשוח יניא ,ןאכ םייחה תא ליצמ ,לארשי

 םדאה דובכ :דוסי-קוחב השענ הזש םשכש רבוס ינא םג :ףיש ןליא 

:םימעט השולשמ הקוחב םג הז תא תושעל ךירצ ,ותוריחו

 .תיניינע הקדצה הזל שי .א

 תא תנתונ אל תסנכה תא האור יניאש םושמ תישעמ הקדצה הזל שי .ב

 קר ולו ץוחנ היה הזש יפכ ןכלו ,םידחוימ דואמ םוריח יבצמל התעד

 הקוחב םג ץוחנ הז ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב תוחורה תעגרהל

.המצע

 תושעל הסני והשימ םאש ןוילעה טפשמה-תיב לע ךמוס דואמ ינא .ג

 הזה ףיעסה לש תונשרפה רבד לש ופוסב יזא ,הערל שומיש הזב

 רואל בייחתהו ןידכ השענ טקנייש דעצה םא תיפוסה הטלחההו

 ןתנית הנורחאה הלימה תוכז רבד לש ופוסב ,הקוחבש תוארוה ןתוא

.ןוילעה טפשמה-תיבל

 .דחוימ ףיעס םיקידצמ טלחהב ולאה םיקומינה תשולשש בשוח ינא

 דוע וילע ונרביד תומדוקה תוצובקבש אשונל הרוחא תצק גלדמ ינא

 רושיא ןפוא הזו ,ןאכ םהילע ונרבידש םינורחאה םיאשונה ינש ינפל

.הקוחה ןוקיתל העבצהה

 ויהי ןכא םאה ,תועבצהה רפסמ תלאש הכודמה לע הלוע ,לוכ םדוק

 חוורמה היהי המ ,תועבצה יתש וא ליגר קוחב ומכ תועבצה שולש ונל

 ךרד התואב תכלל ךרוצ שי םאה .יתקוחה חישה תא דדועל ידכ ןהיניב

 תואירקה רפסמ לש אשונב הקוחה תלבקל תדחוימ הרודצורפ רוציל וא

 רצק תויהל ךירצ ועבט םצעמ ,ןוקיתה ירהש .תואירקה ןיב חוורמהו

 הקוחה לכ לע הז ינפל השענ רבכ קימעמה ירוביצה חישה ירה יכ ,רתוי

 ךירצמ אל ילואש הקוחב ןטק עטק הזיא לע םירבדמ ונחנא הפו ,הלוכ

.הקוחה תלבק םצע לע ומכ קומע ךכ לכ יתקוח חיש

 .הקוחה ןוקית תא רשפאנ בור הזיאב אוה ,בושח רתויהו ,ינשה רבדה

 ךירצש העדב םידחואמ םלוכ .תועצה לש דואמ בחר םורטקפס שי ןאכ
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 .השקונ היהי אוה המכ דע ןבומכ איה הלאשהו ,השקונ בור ,סחוימ בור

 ינש שורדנ ונחנא םאה ,תסנכה ירבח לש ליגר בורב קפתסנ םאה

.ולעוהש תועצה ןלוכ .%06 וא ,תסנכ ירבח 07 ,םישילש

 ,שרדייש בורהשו ליגר קוחב ומכ תואירק שולש הנייהתש עיצה תווצה

 דימת וניניע דגנל ,בוש .תסנכה ירבחמ %57-ל %06 ןיב עוני ,סחוימה בורה

 הלודג תובישח הל סחיימ ,תוחפל ,ינאש הרהזאה תרעה תויהל הכירצ

 הנוש היהי אל הקיקח ינוקיתל שרדייש בורהש ,ןוידל חותפ הז ןבומכ לבא

 היהי רשפא רצק ןמז ירחא תרחא יכ ,הקוחה תלבקל שרדייש בורהמ

.הקוחה ינוקית תא סחוימ תוחפ בורב גישהל ליגר יטילופ חישב

 הנקסמל ונעגה רבכש החנהב( הילא סחייתהל ךרטצנש תפסונ הלאש

 שולשל םינווכתמ ונחנאש החנהב ,הקוחה ינוקיתל ץוחנ בור הזיא

 ,)תסנכב ונד אל דוע וילעש ינשה תיבהמ םלעתמ עגרכ ינאו ,תואירק

 קפתסנ םאה .תואירקהמ תחא לכל שרדיי הזה סחוימה בורה םאה איה

 חסונה םצעב רבכ זא ,תישילשה האירקב היהי סחוימה בורהש ךכב

 שורדנש וא ,תסנכה ינפב דמועו ןכומ הנכהה תדובע לכ ירחא יפוסה

 ויהיו אשונה לש תוליז היהת אלש ידכ הנושארה האירקב םג ותוא

 רבכ דיעמ הז .הקיקח ייוניש תארקל הכילה וא הקיקח ייוניש לוכיבכ

 היהיש הנושארה האירקב רבכ שורדנו ,יונישה לש תוניצרה לע הליחתמ

 תולאש הלא לכ .היינשה האירקב השענ המ ,ןכ םאו ,סחוימ בור ותוא

.תוסחייתה תונימזמש תוחותפ

 ןוקיתל ריבעהל ךירצ בור הזיא ,תינכט הלאש אל וז םאה :יערדא ףסוי 

?הלבקתה איה ךיא ןיידע םיעדוי אל דוע ונחנאשכ הקוח

 תא תופכל הצור יניא לבא ,הזה בלשה לע רתוול רשפאש בשוח ינא

 היהי אל הז ימעטל לבא ,הריציה תוודח תא לקלקמ ינא ילוא .יתעד

 םיעדוי אל ןיידע ונחנאש םימרוג הברה ךכ לכב יולת הז יכ יניצר ןויד

.ויהי םה ךיא

 וא החינז הלאשב הפ רבודמש בשוח יניא :םורמ יגח 

 הז .ותוא תופצל ןתינ אלש והשמב וא דבלב ילרודצורפ אוהש והשמב

 לביקש בורהמ רחא בורב ןוקית ןקתל רשפא םא בושחל ינורקע יד

 בייח יניא הזה רשקהב .הקוחה ךותב בושח דואמ קרפ הזו הקוחה תא

 תנמ לע ,היתוארוה לכ לע הקוחה תא קוידב הז עגרב ייניע דגנל תוארל

 שורד אוה םאהו ,ןוקית ךרוצל שורדה בורה יבגל הסיפת שבגל לכואש

 יניאו תובושח דואמ תולאש הלא .תחא האירקב וא תואירק שולשב

.והשמל תורז ןהש בשוח
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הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה

 .ןוקיתה לש הרוקה יבועל ונתוא סינכהל הסנמ היטרקומדל ןוכמה

 אובמה תולאש םע םידדומתמ ונחנאש ומכש ,רמאו קרפ חקל ןוכמה

 ,הקוחה תעיבק ול ארק אוהש קרפב ,הקוחה לש היינבה תרוצ תולאשו

 ןוקית רשאכ ,ןוקית לש תולאש םע דדומתנש שקבמ אוה ןפוא ותואב

 םאה ,ןקתל השק וא ןקתל לק םאה .הקוחה לש רופיסהמ קלח אוה

 הקוח לש תלוכיהמ קלח שממ הז ,רחא וא הזכ להונב תויהל ךירצ הז

 בשוח ינא .םיימוימוי םייונישל אשומ תויהל וא הביציו הקזח ראשיהל

 ינא ,הזה עטקב ךתוא יתענכש אלש ירחא ,הזל רבעמ .ינורקע יד הזש

.הזה ןיינעב ןודל ונילע לטוהש הנעטב בוש ןנוגתהל ץלאנ

 םישוע אל הקוחש םושמ ,דואמ ענכשמ אקווד התא :יאביברב םייח 

 .םיכלוה ןוויכ הזיאלו הקוח םיננוכמ ללכב םא הטלחה ןיא דוע .םוי לכ

 ,הרוק הז רבכ םא לבא ,םינש הברה דוע חקיי הזש ןימאמ ינא

 תא םישועש הרודצורפ התואב .די רחאלכ תויהל םייונישל תתל רוסא

 .םייתוהמ םייוניש הלא םא דחוימב ,םייונישה תא םג תושעל שי ,הקוחה

 אל האצותה םינש המכ ירחא ,שפוח ןתינ םא .זנטעש השענש רוסא

 בור ותואב םייונישה ורבעי םא קר .ובשח םידסיימהש המל םיאתת

 תירבה-תוצראב הקוחה .םינש ךרואל חווט ךורא ךילהתב רבודמש עדנ

 השק יכ ,םייוניש רשע השימח לוכה ךסב םש ויהו הנש 002 תמייק

 תויהל הכירצ ,רבד לש ופוסב ,הקוח .קדצבו ,םייונישה תא תושעל דואמ

 תויחל לכונש תורבדה תרשע תא ,תונורתפ תתל הכירצ איה ,תללוכ

 דחאו דחא לכש ןימאמ ינא ,תורבידה תרשע ,ך"נתה תא וחק .םהיפל

 דחא לכש תורביד רשע הלא יכ ,םתוא תונשל הצור אל ןאכ אצמנש

 רשפא םאה תוארל רשפא .םתא םיכסמ ,םירצונ ,םיברע ,םידוהי ,ונתאמ

 םייונישהו ,םירחאה םיאשונה לכב ונילגרל רנ היהתש וזכ הקוח ןנוכל

.םייוניש תושעל שורד היהיו ץצופתי והשמ םא קר ויהי

 המכ ,בור הזיא ,תולאשל סחייתהל הצורש והשימ שי םאה :ףיש ןליא 

 הקוחה תא םיאור אל דוע לכש ,תולאש ןה ולאש ףא לע - תואירק

?ןהב ןודל השק ,הקוחה תלבק ךילהת תאו המצע

 איה ,ךתא םיכסמ ינא .הבושח אל הלאשהש רמוא יניא :יערדא ףסוי 

 םיחמומ תויהל םיכירצ ונחנא תובושת תתל ידכ לבא .הבושח הלאש

 אלא תיטפשמ הלאש אל וז .הירואתה תא תעדלו םיקחשמה תרותב תצק

 הילע ונרבידש תיכרעה הלאשה .תויועט םיענומ ךיא .תיטמתמ הלאש

 ,תילאיצנרפיד וא השקונ היהת הקוחהש םיצור ונחנא םאה ,איה םדוק

.רחא והשמ הז ,הקינכטל םיסנכנ ונחנאש עגרב .המודכו
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ןושאר בשומ

 ךכב יתמורת תא םורתל ןכומ ינא .הקינכט אל ללכב וז :םורמ יגח 

 לש ןיירושמה בורה יתעד יפל .תווצה לש הצלמהה לע ןגהל הצור ינאש

 ינשל איה ילש בלה תייטנ .%07-ל %06 ןיב םש יא תויהל ךירצ הקוח

 ובש םרוגכ תסנכה לע רבודמש החנהב ,תסנכה ירבח ברקמ םישילש

.ןנוכמה השעמה השענ

 ,חיננ ,םא ,רמולכ .הקוחה תא רשאיש בורהמ תוחפ הז :יאביברב םייח 

 יונישהש רמוא התא ,%08 לש בור םישקבמו הקוחה תא תרשאמ תסנכה

?רתוי לודג בורב וא רתוי ןטק בורב תויהל ךירצ

 תלבקל יטנטסיסנוק בור ,בור ותוא אוה עיצמ ינאש בורה :םורמ יגח 

 קוסעי אוהש תויהל לוכי םימעפל .הלבקכ אוה רומאכ ןוקית יכ .הקוח

 רחאל םא םתנקתב םימכח ונקית המ זאו ,םיינורקע דואמ םיאשונב

 ותויהב שורדה בורה הזש בשוח ינא ?הז תא הנשיו רחא בור אובי ןכמ

 האירקב ותוא לבקל תורשפאהמ להבנ יניא .הגשהל השק דואמ בור

 ינא לבא ,תונושארה תואירקה לש בורה יל עירפמ תוחפ .תישילשה

 ןזואמ יד הזש יל הארנ .תישילשה האירקב לבקתהל בייח אוהש בשוח

 ףרה תא םידימעמ םא .לקשמ תדבכ הלאש אלא ,חינז אל ללכב הזו

 התלבק תא עונמל ידכ קולב רוציל תסנכב %13 הזיאל תתנ ,%07-ל לעמ

 לא םג רזוח ינא .שורד ןוקית ןקתל ידכ קולב רוציל וא הקוח לש

 ינאש הממ תוחפל וליפא ןווכתה אוה ילואו ,רימז 'פורפ לש םירבדה

 ,תישיא ,יל הארנ ,םירחא םינוזיאל תושקונה ןיב תוטבלתהב .ןאכ עיצמ

.םישילש ינש לש בור ךירצש
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םיחנמ

 קחצי רימז 'פורפ

 הלא רפלב  'פורפ

*תוצובקה יפתתשמ

  ףסוי ,יערדא 'פורפ

רימע ,ץיבומרבא

םייח ,ןורוא כ"ח

  רהוסה-יתב תוריש תביצנ  ,תירוא ,וטאדא רדנוג-בר

 םילשורי ,ריל-ןו ןוכמ ,חנ לאומש ,טדטשנזייא 'פורפ

 יזוע ,דרא ר"ד

 רשא ,ןאירא 'פורפ

 םרוי ,רודירא ד"וע

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,לאירא ,רודנב 'פורפ

 תור ,ןוזיבג 'פורפ

 המלש ,ןמרבוג ד"וע

 לארשי ,לארה

 יזמר ,יבלח ר"ד

 קירא ,ןומרכ 'פורפ

 םרמע ,ץילמ ר"ד

  רשא ,זועמ 'פורפ

 ןד ,רודירמ רשה

 דוד ,סאימחנ 'פורפ

 יבצ ,רבנע ד"וע

  הרדנס ,ןייפ

דולק ,ןיילק 'פורפ

 ליאכימ ,יניירק ר"ד

יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

דוד ,באר

 ססנרפ ,יאדר 'פורפ

ידיג ,טהר ר"ד

ןליא ,ףיש טפושה

 לארשי ,ריפש

.ליעל 8-9 'מעב ואר םיאבה םיבשומבו הז בשומב םיפתתשמה תודוא טוריפ *

ינש בשומ
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תסנכה דיל ףסונ תיב

האילמה תבישי

החיתפ ירבד

 ריעהל שקבמ ינא ,'תסנכה דיל ףסונ תיב'ב ןוידה תארקל :ןומרכ קירא 

 'פורפ לש אובמה ירבדל ךרדה תא לולסל ךכבו ,תומידקמ תורעה המכ

.ןאירא

 ךרוצלש ךכ ,הזה תיבל יוניכ תתלמ עגרכ םיענמנ ונחנא ,לוכ םדוק

 סוניכב ןוידל הלע הזה אשונה .תסנכה דיל ףסונ תיב ארקיי תיבה ןיינעה

 ונחנאש הביסה .הנשמ הלעמל ינפל ןולקשאב םייקתהש ונלש ינשה

 וניצימ ירמגל אלש השוחת התייהש איה אשונה תא םילעמו םירזוח

 םירשקה ינש דועב תוחפל הלע ףסונ תיב לש אשונה ךכל ףסונבו ,ותוא

 תיב לש אשונה .תירוביצה הצעומה לש ךילהתב םינויד ינשב וחתפתהש

 .תיטופיש תרוקיב לש הלאשב ונלפיט רשאכ ,תבקונ יד הרוצב הלע ףסונ

 תועצהה תחא ,תיטופיש תרוקיב לש היגוסה תא ונילעהשכ ,םכריכזהל

 תימדקמ תרוקיב יבגל העצהה התייה ,תירוביצה הצעומה ינפב וגצוהש

)laiciduJ  weiverP(. קוסעיש תסנכה דיל ףוג םוקיש ,הבשחמ התלע זא 

 תא ןיטקהל ידכ ,תיתקוח תועמשמ ילעב םיקוח לש הקיקח יכילהתב

 עוגפל אלש ןוצר ךותמו ,ןוילעה טפשמה-תיב לש תונשרפ ינפמ ששחה

 תא ךירעי תסנכה דילש ףוגהש איה הנווכה .ןוילעה טפשמה-תיבב

 הרכזוה ןוידה תרגסמב .המודכו ,הקיקח ינפל םיקוח לש םתויתקוח

 לש םיבר םירקמב תמייקש היצקנופ ,ףסונה תיבה תא םיקהל תורשפאה

.םירחא תומוקמב ירטנמלרפ רטשמ

 תוננובתה וא תימדקמ תרוקיב לש וזה היגוסב רבודמ רשאכש ונבשח

 רוזחל םוקמ טלחהב שי ,תיתקוח תועמשמ ילעב םיקוחב תימדקמ

 התלעש העצה התוא לע רתוולו ףסונ תיב לש היגוסה תא תולעהלו

.תיטופיש תרוקיב לע ןוידה תרגסמב

 לפטל ךירצ .ףסונ תיב לש תויוכמסהו תויצקנופה תא רידגהל שי ,ןכ םא

 יכילהת תא בכעל לוכי הזה תיבה לבא ,הזמ תורזגנש תולאש הברהב

 ןיטקהל תנמ לע ,הקיקחה יכילהתב תוננובתהה תא קימעהלו הקיקחה

.ןכמ רחאל תיטופיש תרוקיבב ךרוצה תא

 םירבדה קוידב אוה ,תאזה היגוסה תא הלעיש ונבשחש ינשה אשונה

 תיבב ןוידה תא ונדמצהש הביסה םג וזו םויה םהב םילפטמ ונאש

 לכב הלע הזש ענכושמ ינא .תירוביצה הצעומה לש הזה בשומל ףסונה



312

 רבוד רשאכ .תאזה היגוסל ףשחנ םירבחהמ דחא לכו תוצובקהמ תחא

 םייונישל וא םינוקיתל ךילהה ךכ רחאו הקוחה רורשא ךילה לש היגוסב

 לעפת תסנכהש וא ,תסנכה דיל ףוג דוע לש הבשחמה התלע ,הקוחב

 היושע וזה תורשפאה .הזה ךילהב לפטיש ,םיתב ינש ליכמה בחרומ ףוגכ

.הלאה םיכילהה ינשב תויעב לש הרוש רותפל

 תיבה לע רבדמ אוה ,ןומרכ 'פורפ תא ריכמ ינאש זאמ :ןאירא רשא 

 יתבשחו יטפקס דואמ יתייה הנושארה םעפבש רמול חרכומ ינא .ינשה

 ,תינקירמא אל איה ןאכ היצאוטיסה ,םיאתמ אל ינקירמא רוצי הזש

 ןומרכ 'פורפ המל יתנבה קוידב אל .תונוש תויצקנופ יאדו ןה תויצקנופה

 המכ תחא םעפש רכוז ינא .ינשה תיבה לע רבדל ךישממו שקעתמ

 05-ה תונשב ולש ןויסינה לע רפיסש ןהכ םייח טפושל וכלה ונתאמ

 ינש תיב לש דואמ יטילופה רופיסה תא רפיס אוה .ינש תיב םיקהל

 תיב חטבל הז .תידוהיה תונכוסה םע י"אפמל ויהש תויעב רותפל ןויסינכ

.םויה וילא סחיתהל הצור ינאש הזמ רחא גוסמ ינש

 לוכי .ינש תיב לוקשל הביס שיש יתנבה אשונב יתקמעתהש לככ ,ןכ םא

 תיב' יכ ףסונ תיב הזל אורקל יתשקעתה ןכלו םיאתמ אל םשהש תויהל

.תויוצר אל תויצאיצוסא ררועמ 'ינש

 תאצל ,ליגרה הבשחמה ךלה תא תונשל הסננ תואבה תוקדבש עיצמ ינא

 ,רתוי תיתריצי ,תפסונ ךרד שי םאה לואשלו ונילע תולבוקמה תורגסמהמ

.ונלצא תומייקה תויעבהמ המכב לפטל

 ףוסב עיפומה ןיוצמה םישרתל םכבל תמושת תא תונפהל הצור ינא

 ינש תיבש ךכ לע עיבצמש ןיוצמ םכסמ רישכמ אוה םישרתה 1.ךמסמה

 םלועה תונידממ שילשכב .םלועב תלבוקמו הבחר ,העודי העפות אוה

 תילארמק-יב תירטנמלרפ הטיש הלא תונידמב שי ,רמולכ .ינש תיב שי

 ןייפאלו גרדל וניסינ ,ינש תיב ןהב שיש תונידמה ברקב .)םיתב ינש(

 ןהיניב תמייקש הברה תונושה תא תוארהלו תלבוקמה יונימה תטיש תא

.ינשה תיבל םייונימה יכרדב הבחרה תויתריציהו

 יתרכזנ ,תילארשיה הרבחהו ינשה תיבה לש אשונב קמעתהל יתלחתהשכ

 תשיג הל םיארוק םהש השיגב הרבחה יעדמ ישנא םישועש םיחותינב

 שי הנבמ לכלש תנעוט ,הדובע תטישכ ,םזילנויצקנופה .םזילנויצקנופה

 עודמ .היגולופורתנאל אובמהמ המגוד .הנבמ שי היצקנופ לכלו היצקנופ

 אל הכלמה אוהה חותינה יפל יכ ,ליעמה לוורשב םירותפכ שי רבגל

 .תירוביצה הצעומה לש יעיבשה שגפמה תארקל עקר רמאמ ,לארשיב ףסונ םיקקוחמ תיב .1
 .ןלהל 714 'מעב םישרת ,2002 ראורבפ ,גינק רפועו רדנאלב הנד

ינש בשומ
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 וילע םישל התרוה איה זא ,לוורשה םע ופא תא הקינ רבגהש הבהא

 םהל ןיאש היצקנופ םעפ התייה הלאה םירותפכל ,רמולכ .םירותפכ

.םייק דוע הנבמה לבא ,םויכ

 םילוכי ונחנאו הרבחה יעדמב םימיוסמ םיקלחב ץופנ הזה חותינה

 ןיבל תויצקנופה ןיב המאתהה תדימ יפל תורבחו םירטשמ ,תונידמ גווסל

 הנבמב תובר תויצקנופ שי רשאכ תובכרומ לע רבדל רשפא .םינבמה

 .היצקנופ אלל םיראשנש םיבר םינבמ שי רשאכ המאתה-יא לעו ,דחא

.הרבחה יעדמב תיסחי קזח חותינ ילכ הז ,רוציקב

 םיגשומב אל תילארשיה הרבחה לע בושחל לדתשנ תוחפלש עיצמ ינא

 םינבמה ינקתמכ ונלש דיקפתה תא תוארל אלו םימייקה םינבמה לש

 םאה ,תוירקיעה תויצקנופה ןהמ בושחל ןויסינ ךותמ אלא ,דבלב

 רפשל רשפא דציכ ,אל םאו ,ןוצר עיבשמ ןפואב תואלמתמ תויצקנופה

.בצמה תא

 אשונב ןיידתהל םילוכי ונא ,תאזכ תולכתסה םילכתסמ םאש יל המדנ

 ןפואב תסנכה לש תויצקנופהו ,תסנכה לש םיביכרמה םיתבה ,תסנכה

.רתוי אלמ

 ונלש תויפיצה יבגל איהו ,תחא המידקמ הרעה דוע ריעהל ינוצרב

 תירוביצה הצעומל אב ינאש םעפ לכבו ,יל המדנ .ןוטלשה תודסוממ

 ונחנא ,תיפיצפס היעבב םילפטמ ונחנאשכש ,וזה העדב קזחתמ ינא

 ינללוכה חותינה תא םיחכוש זאו ידמ תדקוממ תולכתסה הב םילכתסמ

 ןסרל הרומא הקוחהש ךכב ןייטצמ יטרקומדה רטשמה ירה .רתוי

 .רוביצה תבוטל ,םעה תבוטל םיאקיטילופה תא ןסרלו הלשממה תא

 ונחנא .הלאה םינוידב ךפהה קוידב םישוע ונחנאש יל המדנ םימעפל

 ינא ,היעב יל שי רשאכש תלבוקמה תילארשיה החנהה תא םילבקמ

 תא וא תסנכה תא וא הלשממה תא תוארל םוקמב .הלשממל הנופ

.הנומתהמ דחא קלח קר םהש ,ונל םייוצרה םינוכנה םידממב ןוטלשה

 רטשמ ןיבל תיחרזא הרבח ןיב חתמה לע רבדל םיברמ הרבחה יעדמב

 השלח תילארשיה תיחרזאה הרבחהש העדב ונחנא םימעפל .הלשממו

 יתעדל םיכירצ ונחנא לבא ,ידמ תלצופמ איהש םינעוטש םירחא שי .ידמ

 תא רפשל ךיא ןיבהל ידכ תללוכה הביטקפסרפב הזה ןוידה תא םישל

.יתראיתש בצמה

 לש העצהה דגנ תונעטה תחאש עדוי ינאו הזה אשונב ןוידב יתיסנתה

 ונל שיש םיגיצנהש רמא והשימ .רקי הז .ביצקת תפסות איה ףסונ תיב

 חינהל םיבייחש יל המדנ .דוע ףיסוהל עודמ זא ,םידקפתמ אל םויה
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 ךופהל אוהו ,רתוי בושחה דעיה תא לוקשל ידכ ,דצב הלאכ םינועיט

 אוהש רבדל אלו יתמא עוצקמל הקיטילופה עוצקמ תאו הקיטילופה תא

 ךשמיי יחכונה בצמהש חינהל רוסא .רחא והשמ תארקל םייניב תנחת

.רתוי עורג בצמל איבי ןוקית וא לופיט לכשו

 ןויסינ לע בושחלו ליגרה הבשחמה חרואמ תאצל םילדתשמ םא

 רשפא זא ,יאקיטילופל ,טנמלרפה שיאל ,קקוחמל יעוצקמ דמעמ רוציל

.ןוידב ליחתהל

 תוארנ ןהש יפכ תוירקיעה תויצקנופה תא גיצהל ינוצרב תאזה תרגסמב

.ןאכ קלוחש ךמסמב תועיפומ ןהש יפכו ,יל

 ונחנאש הנבמב אלמל בושחו יוצרש תובושחה תויצקנופה ןה המ

 ?טנמלרפה ול םיארוק

 לש ןה גוציי תשוחת היהתשו גוציי היהיש בושח - גוצייה תייצקנופ  •

 איה היצאוטיסה םויהש יל ראתמ ינא .םיגצוימה לש ןהו םיגיצנה

 תוגלפמב רתוי ,דבלב יקלח ןפואב ,הזה דעיה תא םיגישמ ונחנאש

 תסנכה ירבח ברקבש שחנמ ינא .תורחא תוגלפמב תוחפו ,תומיוסמ

 ישעמ ןפואב הזה דיקפתה תא אלממ ומצע תא האור דבלב ןטק קלח

.ילמרופ ןפואב אלו

 ומכ תיתוברת-בר ,תבכרומ ,העוסש הרבחבש המדנ יל - תויסחיה  •

 וילע רומשל ונילעש יזכרמ אשונ אוה תסנכב תויסחיה אשונ ,ונלש

 תונידמב םייק ינשה תיבהש הביסה .ותוא סומרל וא וב לזלזל אלו

 .תולודגו תובחר ,תובכרומ ןה הלאכ תונידמש איה ,רקיעב תויביטרדפ

 ונלש תובכרומה תא םיוושמ ךיא בושחל תוסנל הצור אל וליפא ינא

 םיבכרומ ונחנאש קפס יל ןיא לבא ,היסור וא הינמרג ,ליזרב םע

 וזה תובכרומה .םש םימייקה םיישונאהו םייפרגואגה םידממהמ רתוי

 .ינש תיב ידי-לע ילוא ןורתפ אוצמל הלוכי איהו ,ןורתפ אוצמל תבייח

 ןיאש אל .םויה אוהש יפכמ רתוי ,יניצר תויהל בייח ירוביצה ןוידה

 אל םגו בלה תמושתב ,ןוידב תוניצר ןיא לבא ,םייניצר תסנכ ירבח

 ,לשממה תמכח תא ריבגהל תוסנל שי .ןוידה תא רוביצה לש הסיפתב

 תסנכ רבחש תודעווה לע ולכתסת םא .םויה תושעל השק דואמש רבד

 םיריכמ םלוכ ?תיבה תדובעל םייונפ תסנכ ירבח המכ ,ןהב ףתתשמ

 ,םירש ינגסו םירש םה תסנכ ירבח 021 ךותמ 04-כ :םירפסמה תא

 תדובע זאו ,היציזופואב יוצמ םקלחש תסנכ ירבח 08-כ םיראשנש ךכ

 .םאתהב תעפשומ תיבה

 חווטה לע בשוח ,םוקמ לכב יאקיטילופ לכ - ךורא חווטל הבשחמה  •
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 דיל אל ,ךמסומ ףוג תויהל ךירצ .ודיקפת רואיתמ קלח הז .רצקה

 .ךורא חווטל הבשחמל יונפש ,רוביצה דיל ,םעה דיל אלא הלשממה

 םיאשונה דחא אוה הרקבו חוקיפ לש אשונה לכ - הרקבו חוקיפ  •

 ,ןוצרה וא תלוכיה יהשלכ תסנכ תדעוול ןיאש ,רתויב םישקה

 תויצקנופהמ ןה הרקבו חוקיפ ןכש רתויב רומח רבדה .ותא דדומתהל

 תא תאלממ אל תסנכה .םלועב םיקקוחמ תיב לכ לש תוירקיעה

 ,םיטנטסיסא ףיסוהל רשפא .האלמל הלוכי אל םגו תאזה היצקנופה

 אל לבא ,בצמה תא רפשיש המ ,תסנכה תודעוול םינלכלכו ןיד יכרוע

 תחקפמכ ,תננובתמכ תסנכה תדעו תא דימעי אלו היעבה תא רותפי

 חווטל הבשחמכ הקיקח יבגל םג ךכ .הלשממה תולועפ תא תרקבמכו

 :אוהו ףסונ דיקפת ןבומכו ,הקיקח לש תמדקומ הרקב ילוא ,ךורא

.הקוחה ןוניכ

 לכב ומכ .לוכל ןורתפ וניא ןוילעה תיבה וא ינשה תיבה ,םכל עודיכ

 םג שדחמ לוקשל םיבייחש םויה עיגמ םימעפל ,תססותו היח היטרקומד

 םינשב הילגנאב הרק ךכ .ףסונה תיבה ,ינשה תיבה לש ותוציחנ תא

 תיבב דואמ תיניצר המרופר השמומ ,םיעדוי םכמ קלחש יפכו ,תונורחאה

 תוצלמההו תובשחמהמ המכ םכינפב איבהל הצור ינאו הילגנאב ינשה

 תנשב םידרולה תיבב תומרופרב ןוידה ךרוצל המקוהש הדעווה לש

0002.

 םידרולה תיב לש יזכרמה דיקפתה תא ךישמהל ןיינע שיש בתכנ חודב

 המרופרל איבהל ןוצר שי .ימצע ןוחטיבו תוכמס ךות תדחואמה הכלממב

 ,תוטלחה שדחמ לוקשל טנמלרפה תאו הלשממה תא חירכת רשא

 םע דחי .םהיתויוכמסב רתוי יביטקפאו רתוי ןובנ ןפואב שמתשהל

 ינש תיב היהי םידרולה תיבש רוסאש םירמואו םיכישממ םה תאז

 ,םיווקמ םה ךכ ,ואיביש תומרופר םיעיצמ םה .םייעוצקמ םיאקיטילופל

 םילקושו םינד םה רשאכ םידרולה תיבל תויחמומו ןויסינ ילעב םישנא

 ואובי םידרולה תיבב םירבחהש ךכ לע םידמועו ,תוינידמ יאשונו הקיקח

.תיטירבה הרבחה יבחר לכמ

 םירבח םידרולה תיבב ונהכיש העיצה וזה הצעומה ,רתוי יפיצפס ןפואב

 םירחובה להק לש תועדה תאו םיסרטניאה תא ואטביש ,ירוזא סיסב לע

 לכותו םידמעומ ההזתש תיאמצע םייונימ תכרעמ ועיצה םה .ירוזאה

 .םידרולה תיבב גוציי לש םיילמינימ םיזוחא ועיצה םג םה .םתוא תונמל

 ,ףסונב .תותדלו םיטועימל ןגוה גוציי םיארוק םהש המו םישנל %03
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 םיפסונ %02-ו םייאמצע ויהי םידרולה תיבמ םירבחהמ %02-ש עצוה

.תונורחאה תוריחבה תואצות לש ןזאמה תא ואטבי

 דציכ תעדל ןיאו ומוציעב ןיידע הילגנאב המרופרה ךילהת ,ונל עודיכ

.ילגנאה םידרולה תיבב לודג יוניש ררוע רבכ ךילהתהש רורב לבא ,םייתסי

 .ףסונה תיבה בכרה תעיבק לש השקה אשונב קוסעל הצור ינא םויסל

 ןהו תובר תויורשפאה ,םתיארש יפכ .תונורתפה תא תתל אל ףידעמ ינא

 ינאש תולאשהמ המכ לאשא ינא .ונלש םיינבמ םיכרצ לע תונעל תובייח

.רחמו םויה ונתוא וקיסעיש הווקמ

 םאה ,םירחבנ םא .םינוממ וא םירחבנ ויהי תיבה ירבח םאה .א

 תטיש יפל וא תסנכל ומכ תוריחב תטיש התוא יפל היהת הריחבה

.תרחא תוריחב

 הרשפבש תוחתפמה דחא .ינש תיב רבח לש הנוהכה ךרוא והמ  .ב

 תשולש לש הנוהכ ינמזב שרפהה היה ,הקוחה ןוניכב תינקירמאה

 סרגנוק רבח :םיירקיעה םירחבנה תשולש וא םידיקפתה ילעב

 הזה ןטקה לדבהה .םינש ששל רוטנסו םינש עבראל אישנ ,םייתנשל

 לעו יטילופה קפואה לע ,םיצירמתה לע ,הנבמה לע תובר עיפשמ

.הגלפמ ליעפ לש ירוביצה קפואה

.ףסונ תיב לש תויוכמסה הנייהת המ .תויוכמסה תייגוס  .ג

 :לי'צר'צ ןוטסניו לש טוטיצ ,דחא טפשמב םייסא

" tI  si  tluciffid  ot  dnif  a lufrewop  , lufsseccus  , eerf  citarcomed 
noitutitsnoc  fo  a taerg  ngierevos  etats  hcihw  sah  detpoda  a 

elgnis  rebmahc  tnemnrevog ." 2

 םדוק .תורעה המכ ריעא ,תוצובק יתשל לצפתנש ינפל :ןומרכ קירא 

 הנשמ יהשוזיא םע אצנ ,רחמו םויה ןוידה םותבש הייפיצ םוש ןיא ,לוכ

 לכונש תילאר הרוצב םיפצמ ונא .הדבכ ךכ לכ היגוס יבגל הרודס

 םיקהל היהי רשפאש תנמ לע םיינושאר םיחנמ םיווק םהש וליא לבקל

 ןיידע ונחנא ,רמולכ .ףסונ ןוידל ואובי רשא םילדומ רפסמ דבעיש תווצ

 ,הקוח תלבקל םינושה םיכילהה יבגל ונמייקש ןוידה לש יפואהמ םיקוחר

 תויגוסה ביבס ינושאר ןויד לאכ ןוידל סחייתהל שיו ,המודכו הנוקית

.ןאירא 'פורפ עיצהש

ehT  nairatnemailraP , 28 (4  ,) 1002  , pp . 2. 763-953 
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 אצנ תוצובקב .םינוידה יבגל קחשמ יללכ עובקל שקבא ,תאז לכב

 לאשנש תולאשהו ,ינש תיב םיקהל הטלחה הלבקתהש החנה תדוקנמ

 תנידמב תיטילופה תואיצמל רתויב םיאתמהו יוארה לדומה יבגל ןה

 ,הז תא ךירצ ללכב םאה :תורחא תולאשל סנכינ אבה ןוידב .לארשי

.האלה ךכו ,דגנ ,דעב

 תחאש ,עיצה ןאירא 'פורפש תודוקנה תרושל הדוקנ ףיסוהל הצור ינא

 םיצירמת וליא איה ,ירטשמה קרפה לע ןוידב תולעהל םיצורש תולאשה

 ,לארשי תנידמב הקיטילופה לש תוכיאה תא בייטל ידכ סינכהל ןתינ

 ןיב המוקמש תניינעמ הלאש וזש בשוח ינא .םיגיצנה תוכיא תא בייטל

.תוצובק יתשל התע לצפתנ .תויגוסהו תולאשה רתי
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א ןויד תצובק

 החנמ

 רפלב הלא

 ןוויכמש חיתפכ רמול הלוכי קר ינאו ,תורורב תויחנהה :רפלב הלא 

 ,ןוילע תיב ארקנ אוה םירחא תומוקמבש תיבב קוסעל םידמוע ונחנאש

 דבוכמ ,הלענ רבדב םיקסוע ונחנאו ,ונילע תאצמנ רבכ וזה הלטצאה

 אל ונחנאש איה אצומה תדוקנ רשאכ םירבד ינשב ןודל ונילע .בוטו

 תחא הלאש .תולאש םילאוש אלא ,ןיינעב תוקפס םילעמ וא םיללוש

 תויוכמסה ,תויצקנופה ןהמ ,תיפיצפסה תילארשיה תואיצמה ךותמ ,איה

 םיאשונה המ ,תוריחבה וא יונימה תרוצב ,גוצייב שדחה ןוזיאה וא

 הנבמל וא םויה תיטילופה תואיצמל ,םורתי הז המו ,ןאכ הלענש

.םויה ינוטלשה

 ןב הזש ןוויכמ ,הקוחו קוח לש יפיצפסה רשקהב תלאשנ היינש הלאש

 השגדהב סחייתהל יאדכ הזל םג ילוא ,תירוביצה הצעומה לש םיחופיטה

 הצעומה לש וא ינשה ףוגה לש תויצקנופה לע םירבדמשכ ,תדחוימ

.היינשה

 ותעדלש ףסונה תיבל וא ינשה תיבל רושקש אשונה לע רבדי דחא לכ

 בוביסה רחאל .לארשיב תיטילופה תואיצמל רתויב הבוטה הרוצב םורתי

.וניניע תואר יפל םורתל ילוא לכונ זאו חתפתי המ הארנ ןושארה

 םויאהש העצה תויהל הכירצ תאז ,םייטקרפ תויהל ידכ :ןומרכ קירא 

 הזה אשונה רשאכש ששח יל שי .ילמינימ היהי תסנכה לע ליטת איהש

 ,ירוירפ-א ,םילולע וב םינומט תויהל םילוכיש םייניינע םירבד הברה ,הלעי

.הילע םייאמ שדח םרוגש שושחת תסנכה םא ,הדצה קחדיהל

 תיבה ,םירחא םיילארמק-יב םירטשמב ומכש ,שארמ רורב תויהל ךירצ

 .םירחבנה תיב אוה - תוכמסה לעבו ,המצעה לעב תיבה אוה ןותחתה

 ךרדה תא לולסל ידכ ,בוש הזה לדומה תא לוקשל עיצמ יתייה ינא

.ינשה תיבה תא דימעהל

 הדוקנהש בשוח ינא ,ךכ םנמא םא .תעד לוקישל הנושאר הדוקנ יהוז

 וידיקפת תרדגה םוחתב איה ,תעדה תא הילע תתל בושחש היינשה

 דממב רקיעב דקמתמ יתייה ןושאר בלשב .ףסונה תיבה לש ויתויוכמסו

 םינבלמ ,םיררבמ התרגסמבש הנדס ,תרמוא תאז .חוקיפהו ץועייה לש

 והשזיא םיקינעמו ,ןהב שודלו ןבלל קיפסמ אל ןותחתה תיבהש תויגוס
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 ךירצ ,ץועיי תויוכמסב רבודמ רשאכ לבא .הלאה םיכילהתה לכל עויס

 ךכ לע רבודמ םא ,לשמל .הריחבל ןותנש רבד אל הזש שארמ רמול

 יבגל םיימדקמ םיכילהב תרחא וא וזכ הרוצב קוסעי הזה םורופהש

laiciduJ ארקנש המ ,תיתקיקח תועמשמ םהל שיש םיקוח  weiverP, 

 םורופהש רורב היהיש ךירצש בשוח ינא ,תימדקמ תיטופיש תרוקיב

 ,בלש הזיאב ,ןפוא הזיאב( הרודצורפ יניינעל תעכ סנכנ יניא .ךכב קוסעי

.)עיגי הז האירק וזיאל

 תואיצמה אוה יתעדב םילועש םירבדה דחא .חוקיפה תייגוס יבגל םג ךכ

 ימואלה בוצקתה ךילהתב .ימואלה בוצקתה ךילהתב ונעלקנ הילאש

 אל תונורחאה םינשבש בשוח ינאו השק הקוצמב םויה תאצמנ תסנכה

 תיבהש בשוח ינא ןאכ םג .ןמזב םלשוה ביצקתה קוח הבש הנש התייה

.תומיוסמ תויצקנופ אלמל לוכי

 שי .תיבה לש ויפואל תמאב עגונ ןוידל עיצהל הצור ינאש ינשה רבדה

 תא אלמל ךרוצה ןיבל תויגוצייה תלאש ןיב ,םיתבה ןיב רורב יד חתמ

 הארנ ,הרואכל .ינושאר בלשב ןתוא הלעמ ינאש יפכ תוחפל ,תויצקנופה

 תא לוקשל עיצמ יתייה ,יזכרמה תיבה אוה ןותחתה תיבה םנמא םאש

 ,םירבח יונימ לש בוליש וא יונימ ידי-לע אקווד ,ןוילעה תיבה תמקה

 הצור יניא לבא תונויער לש הרוש יל שי .תידוחיי הרוצב הריחבו

 יתרמאש המ לכמ תרזגנכ וזה תורשפאה תא הלעמ ינא .אשונב ביחרהל

 המצעהו תויוכמסה לעב דסומה היהת ,רבד לש ופוסב ,תסנכה .התע דע

 םימרוגה םה ימ בושחל הצרנש אוה בייחתמש המ ,תולודג רתויה

 לע םייאל ילב רתויב ההובגה המרב חוקיפבו ץועייב קוסעל םילוכיש

.תסנכה

 יונימה וא הריחבה לש היצקנופה ךתניחבמש תרמוא תאז :רפלב הלא 

 תיבה הנומי ךיא הלאשה ןיב הלודג דואמ תולת שי .תדרפנ יתלב איה

.ימינפה ןכותלו םיימינפה םיכרעל רשק שי .וידיקפת ןיבו הזה

 תא האור ינא ךכ ,סוטטסה לע רבדמ ינאשכ .טלחהב :ןומרכ קירא 

.םירבדה

 ותמצע תניחבמש ףוג ןוילעה תיבב האור יתייה ינא :לארה לארשי 

 לבא ,דחא דצמ התוא ףילחהל הצרי וא תסנכה לע םייאי אל תילוגסה

.ינש דצמ ,תסנכה יפלכ תירסומ תוכמס לעב היהי תמאב

 הפצמ יתייה ,ילש םיכרעה תכרעמ יפל .בל תלאשמל עיגמ ינא ןאכ

 .תויצרופורפ יפל ,הזכ תיב ךותב הלוגב ידוהיה םעל תוגיצנ היהתש

 שי םא .הימדקאה לש תוגיצנ יבגלו םירצונו םימלסומ יבגל םג ךכ
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 ועבקיו ימדקא דסומ לכב תורחת היהתש ,תואטיסרבינואה לש דעו

 לע עיבצמ ינא .םירפוסה תדוגא ךותב םגו ,םישנא לש תמיוסמ תומכ

 תישארה תונברה תצעומ ,סומידב םיטפוש לש תיכרריה תכרעמ יהשוזיא

 תמחלמ' היהת הז לעש עדוי ינא .םיימרופרו םייביטברסנוק םינבר םגו

 ,רשפאש ןימאמ יניא .יגוציי תויהל ךירצ הזש בשוח ינא לבא ,'םלוע

 עיגהל ,םירוקש םיצוציפה לכ םע ,םויה תילארשיה הרבחה הנבמב

 חיננ .םהלש רוטקסה ךותב ורחביי םישנאה .ילאדיא בכרה והשזיאל

.תוסכמ תושעל וכרטצי .הכותב תוריחב וכרעיש וא טילחת תונברהש

 ,םירמאמה דחאב הרמא וטנורוטמ בירנייו 'פורפ :ןמרבוג המלש 

 ,רמול יתנווכ .םהיתוצרא תולובגמ תאצל םישקתמ םייתקוח תודוסיש

 ריבעהלו תינולפ הנידממ ינויצוטיטסנוק דסומ קיתעהל דואמ השקש

 תא קודבל שי ןכ לע .ןיטולחל הרוצה תא דבאמ אוה יכ ,ןאכל ותוא

 םיאבש ינפלש בשוח ינא .'ונמצע לש ץימב לשבתהל'ו ונלש בצמה

 םתוא לכ תא וניצימ םא ןוחבל יוארה ןמ ,שדח יתקוח דסומ םיקהל

 ךירצ הליחת .תומייקה תוקוצמה תא רותפל ודעונש םידעצהו םיעצמאה

 רפשל ידכ תושעל ןתינ המ תוארלו םייקה בצמה לש תויעבה תא תופמל

.בצמה תא

 ,יטמלבורפ דואמ אוהש ,שדח דסומ םיקהל םיאבש ינפלש יל הארנ

 דחא .תסנכה תדובע תא רצבל ידכ םיידוסי םירבד המכ תחקל יחרכה

 םיחמומ תצעומ תמקה אוה ותעשב עיצה רגמש טפושהש םיעצמאה

 קודבתש ,תפזוש ןיע לבקת הקיקחהש ידכ ,הקיקחב תסנכל רוזעתש

 קוחהש רחאל דע תוכחל אלו ,ותיישע ךותו ךילהתה ינפל הקיקחה תא

 תא טפשמה-יתבו םירמאמה תא בותכתו הימדקאה אובת זאו ,לבקתה

 הצעומל .'קוח תצעומ' ןיעמ לש דסומ תמקה לע בשוח ינא .ןידה יקספ

 הזב אצויכ .הקיקחה תא תיתועמשמו תרכינ הדימב רפשל תלוכי שי וזכ

 טלחהב רשא ,הלכלכו קשמ יניינעלו ביצקת יניינעל םינלכלכ לש הצעומ

 םיאבש ינפלש בשוח ינא .היתוטלחה תלבקב תסנכל עייסל הלוכי

.הלאה םידעצה תא תוצמלו תוסנל יוארה ןמ ,שדח דסומ םיקהל

 לש רשקהב .םירבדה תא ונילעהש רשקהה תא רוכז :ןומרכ קירא 

 הלאה תודעווה תא האור התא ,הקוחל םינוקיתו הקוחה רושיא ךילה

?תוקסופ

 הלאה תוצעומה לש ןמויק תא ססבל ךרוצ ןיא יתעדל  :ןמרבוג המלש 

 יטפשמה סיסבה תא קפסל הלוכי הליגר הקיקחש בשוח ינא .הקוחב

.הלא תוצעומ לש ןדוקפתל
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 לוכי ךיא איה הלאשה ,ןומרכ 'פורפ תא הניבמ ינא םא :רפלב הלא 

 הרושיא וא הנוניכ ךילהתב רוזעל םוקישכל הזכ ףוג וא הזכ ינש תיב

.הקוח לש

 הבוגתה יפל לבא ,יתעד תא תונשל הצראש ןכתיי  :ןמרבוג המלש 

 לע רמאנש ומכ הזש יל הארנ ,רמוחה תאירק רחאל ילש הנושארה

.רזע רשאמ דגנכ רתוי היהי הזש .דגנכ רזעה

 םדוק ,םיתב ינש לארשיב םיקהל ןמזה עיגהש בשוח ינא :רודירא םרוי 

 םויה םינד אל ונחנאש ןוויכמ .ינשה תא ךכ רחאו ןושארה תא לוכ

 טלחהב ינאש ינשה תיבה ןיינעל רשי רבוע ינא ,ןושארה תיבה תמקהב

.ותמקה דעב

 ,םימלב אלל לעופ אוהש ,איה ןושארה תיבה לש תירקיעה היעבה

 םינשב םיחכונ ונחנאש ומכ ,תורקפה ךותמ תמיוסמ הדימבו ןסר אלל

 ד"וע רביד וילעש ץועייה ול ןיאש ינפמ אל ךכ לעופ אוה .תונורחאה

 ץועייהמ האצותכ ומצע תא םולבל הצור אל אוהש םושמ אלא ,ןמרבוג

 תורדגהל םיכסמ ינאו ,ותוא ןסריש ינויצוטיטסנוק דסומ שורד ,ןכל .הזה

 .תסנכה לש החוכ לע םייאל ךירצ אל הזה דסומהש ןומרכ 'פורפ לש

 קר ךמסומ היהי אוהש ,תחאה :תונוכת יתש לעב תויהל ךירצ אוה

 אוה ,רמולכ .ךילהה תא עונמל לכוי אל אוה לבא ,ךילה בכעלו ץעייל

 האירק וא תיעיבר האירק ארקנש המ תושעל תסנכה תא חירכהל לכוי

 קוחה רושיא לע רבגתהל לכוי אל אוה לבא ,קוח לש תישימחו תיעיבר

 הז .ףסונ לוקישו ץועייו הייחד ןיעמ וז .תישימחה וא תיעיברה האירקב

 ,רמולכ .הקוח תלבקל םהילע ונרבידש םיכילהב םג בוט תויהל לוכי

 רשא אהי ,םיעיצמ ונחנאש ןונגנמ ותואל ץועיי לש בלש דוע היהיש

.הקוחה תלבקל ,אהי

 .רחבנ ףוג תויהל לוכי אל אוהש איה הזכ תיב לש היינשה הנוכתה

 ,םעהמ םתוכמס תא םילבקמש םיפוג ינש שי זא ,רחבנ ףוג אוה םא

 ףוג אל אוה םא .תויוכמס לע םירחתמ ןבומכ הלאה םיפוגה ינשו

 תויהל םילוכיש םירזגמ גצייל וילע ,םייקתהל ךירצ ןיידע אוהו רחבנ

 םירזגמ ,םיימדקא םירזגמ ,תיעוצקמ הקולחב ,תיפרגואג הקולחב םירושק

 םדא .המודכו רבעשל םיאקיטילופ לש םירזגמ ,רבעשל םיטפוש לש

 הכורא הפוקת ךשמל וא ללכב ךכ רחא ,לכוי אל ינש תיבל הנמתמש

 רשע תוחפל רובעל תוכירצש רמוא יתייה .תסנכל דמעומ תויהל ,דואמ

 רחבנש ףוג הזש רורב היהיש ידכ ,ינשה תיבב ודיקפת םויסמ םינש

.תצעיימ תוכמס לעב רתוי אוהש ףוג הזו םעה ידי-לע
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 ףא .לארשיב םיטרקומדה םיכילהה תא רפשמ היה הזכ רבד ,יתעדל

 תורשפא האור יניא ,רמוא לארה רמש םיבר םירבדל םיכסמ ינאש

 לוכי ינא .לארשי יחרזא םניאש ולאל יהשלכ תוגיצנ ,ינש תיבב ,תתל

 יתיאר אל דוע לבא ,תונידמ יתש לש חרזא תויהל לוכי םדאש ןיבהל

 יתש לש םיקקוחמ יתב ינשב רבח תויהל לוכי חרזא ובש הרקמ םוש

 ןפואב לוכי ,ינשה תיבב רבח היהיש הלוגב ידוהי ותוא ירה .תונידמ

 לבקתמ אל .הלוגב ותנידמ לש םירחבנה תיבב רבח תויהל םג יטרואת

 רתויב תיתודידיה הנידמה ולו הז תא השרת הנידמ יהשוזיאש תעדה לע

 .לארשיל

 םוש ול ןיאש הזה ינוימדה רבדה תא איצמנש עיצמ יתייה אל ינא

 םתוגיצנלו םתעדל לקשמ תתל היעב שי םא .םוקמ םושב םידקת

 התוא רותפל םיכירצ ונחנא ,וזכ היעב שיש ןכתייו ,הלוגה ידוהי לש

 בשוח ינא םימעפל( ינשה תיבה תועצמאב אלו םירחא םיעצמאב

 רשאמ הלוגה לע לארשי לש תוגיצנל לקשמ רתוי תתל איה היעבהש

.)תדרפנ היעב וז לבא לארשי לע הלוגה ידוהיל

 ,םילגוסמ ונחנאש המכ דע ,םדקל ךירצש רובס ינא רבד לש ומוכיסב

.ינשה תיבה לש ןויערה תא

 הכלהכ ןנכותמ תויהל ךירצ ינש תיב לש ונוניכש בשוח ינא :דרא יזוע 

 תויולעב ךורכ היהיש ילב םירבד ףיסויו שפוח תוגרד רתוי ןתיי אוה זאו

 אוה ותמקה לש ללוכה ןזאמה ,ןכל .רבדה תא תוקידצמ אלש תויטילופ

 .יתעדל יבויח

 תקהבומה המרופטלפה ןכלו ,יטסרד ךלהמב תאז לכב רבודמ ,ףסונב

 ןיב רוביחה ןאכמו ,הקוח לש המרופטלפ איה ,תאז תושעל רתויב

 ,הזה ךלהמה עצוביש ילב הקוח היהתש החנהב ,תרמוא תאז .םיינשה

 .ןוקית לש האצותכ קר יכשמה דיתע והשזיאב ותוא עצבל השק היהי

 דחיב וללה םירבדה ינש לש ןומזתב תויאדכ לש ןיינע ןאכ שי ,רמולכ

.הלוע הז ךכש בוטו

?הקוח לש המרופטלפ לש הנווכה המ :רפלב הלא 

 םיתבה ינש ןיב תוקיזה לש הצממ ןויד הב היהיש הקוח :דרא יזוע 

 שי ,רמולכ .תסנכה לש תויצקיפידומב ךרוצ היהיש ןכתיי .תויוכמסהו

 תואיצמה לע ףסונ ןונבג קר אל הזו םישקבתמש םירבד לש הרוש

 םינד רבכש רחאמ .הקוח אוה הזכ רבד רידסמה ךמסמהו ,תמייקה

.תונמדזה ץימחהל םילולע תרחאש םושמ םוקמה הזו תעה וז ,הקוחב

 הילע תקפסמ תובכעתה התייה אלשו ,ןתונ ינש תיבש תפסונ היצקנופ
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 םגו הלעמל םג םייטילופ םישיא דוינ לש העפותה וז ,עקרה ךמסמב

 תחמצהל ךרד טושפ וז ,תורחא תוצראב תואיצמב תוננובתהמ .הטמל

 ,המיב דוע תויהל ךפוה הז .ךרדה ךשמהב םידיקפתל םירחבנ םיגיהנמ

 םלולסמ ךלהמב םידיתעש םישיא לש יאצמה תא ןווגמש בלש דוע

 םיבייח ונחנאו ,לארשיבש בשוח ינא .תוריחבל בצייתהל יטילופה

 יאלמה תניחבמ הקעומב םיחכונ ונחנא ,תילארשיה תואיצמל שרדיהל

 וילאש ,ףסונ תיב םייק רשאכ .םידיקפתל םתוא לוקשל ןתינש םישיא לש

 ,לולסמ אלא ךרדה הצק אל אוה רשאו ,תיקלח תוחפל ,רחביהל ןתינ

.תויורשפאה תא רישעמ טושפ הז

 היה אל דחא ףא ,יאלמה תא לידגהל התייה הדיחיה הרטמה םא

 תוננער םינפ הנייהתש ידכ היתורוש תא ביחרת תסנכהש העצהל דגנתמ

 ןורתי הזב האור ינא תאז םע דחי .הדיחיה הנווכה אל וז לבא ,תופסונ

.וילע בושחל יאדכש ףסונ

 וילאש ףסונ ילארמק-יב ףוג לש תואיצמ איה תינקירמאה תואיצמה

 תא םיאור ונחנא .יאלמה תא רישעמ הזש קפס ןיאו ,םירחבנ

 םקלח ,דחא תיב ךרד םיחמוצ םקלח ,םייטילופ םישיא לש תויוחתפתהה

 ,לשממהמ ,תילקולה תוגיהנמהמ םיחמוצ םקלח ,ינש תיב ךרד םיחמוצ

 םידיקפתל םישנא םיחמוצ םהמש םילולסמה ללכ ךרדב הלא לבא

 .םירחאו םייביטוקזקא םירחבנ

 תיב גשומל םישרדנ הפו ,ךילהתה לש ךופיהה תא םג תוארל יאדכ

 םתא םיאיבמש םישיא לש תיפוסה הנחתה וז ,תרמוא תאז .םידרול

 דבאל לבח םגו דחא גוסמ תיבב םתוא זבזבל לבח .ןויסינו ןעטמ

 עיגה - המויק תא םיהזמ ונחנאש תיטילופ היצקנופ טלחהב וז .םתוא

 ותנובתב ךרבתנ ךכו ,םידרולה תיבב ומוקמ תא אצמי ינולפש ןמזה

.תרבטצמה

 הדבועה תאפמ תויהל לוכי הז .םליג תאפמ םישנאל קר דעוימ אל הז

 לולסמ לע תויהל םיצור אל םהו ןהשלכ תודימריפ תושארל ועיגה םהש

 יטילופה ךילהתה תא םיאור םא ,תורחא םילימב .ץורמ לש ליעפ יטילופ

 רמשמ םגו חימצמו טלוק םג תויהל לוכי ינש תיב ,תימניד הייארב

.וללה תווצקה ינשל סחייתהל עיצמ ינא .חיבשמו

 סחייתה רודירא ד"ועש תקולחמלו לארה רמ לש םירבדל הרעה ,ףוסבל

 תורשפא ןתיי ןכא ינש תיבש הייפיצה ירוחאמ בצייתמ ינא .הילא

 איה לארשי לבא ,גירח הזש קפס ןיא .תוידוהיה תוצופתל גוציי קינעהל

 תחקול איהש םירבדב םג הגירח לארשי .םיפסונ םירבד הברהב הגירח
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 םיאשונ שי .םידוהיה תנידמ תויהל המצע לע החקל איהו ,המצע לע

 תא תוארל טלחהב רשפאו הליצאמ ,תצעייתמ איה תישעמ הרוצבש

 תלעב ,תילמרופ יצח הרוצב איהש תפטעמכ ,םלועה תודהי לש תפטעמה

.ףסכל קר הנווכה ןיאו תילארשיה תיטילופה תואיצמל תוקיז

 תסנכב םלועה תודהיל גוציי תתל היה רשפא-יאש ןוויכו ,ךכש רחאמ

 לש ךרדב וא יונימ תועצמאב ,ףסונ תיב לש ונוניכ ,היונב איהש ומכ

 םתואלש םיאדוומ ךיא .הנעמ הזל תתל תונמדזה רצוי ,םיירוזא תוחתפמ

 םיאשונל סנכיהל אלו םיידוהי םיאשונל שרדיהל תוכמס היהת םישנא

 תאיצמב דדצמ ינא .תעדה תא ןהילע תתל ךירצש תויעב הלא ,םיילקול

 לארשי לש ידוחייה הייפואל ץוחנ אוהש בשוח ינאו הזה רישכמה

 תיבו ,תינוויכ-וד הרוצב ידוהיה םלועל התקיז תא ריבגי הז .הדיתעלו

.ינוגרא הנעמ רשפאמ ינש

.ויטרפל ותוא ןוחבלו הזה ןויערה תא םדקל ,ךכיפל ,שקבמ ינא

 לע ינש תיב ךירצו ןוכנש החנה תדוקנמ תאצוי ינא  :וטאדא תירוא 

 ןזאל תנמ לע ילוא םגו ,םויה םימייקה םירסח וא םירעפ םילשהל תנמ

 תא רפשל תלוכיה ןיבל ,רוביצה ירחבנ תא םעה ספותש הסיפתה ןיב

.הריחבה ךרדל סחייתא דימ .םדמעמ

 ,םירחבנ תויהל םירומא ינשה תיבה ישנאש תרמוא ילש םלועה תסיפת

 ףוגל וא הגלפמל םיכיישכ םירחבנ אל .הנוש הסיפתב וא תנוכתמב לבא

 םידיקפת יגוס ,ימעטל ,רידגהל ךרוצה ךותמ םירחבנ אלא ,רחא וא הזכ

 ,הרבחה ,הלכלכה ,הימדקאה ימוחתמ תיבל םיבושח תועוצקמ וא

 וכייתשי םהילאש םימוחתה םהמ רידגהל ,רמולכ .'וכו ןוחטיבה ,טפשמה

 תודדומתהל ,םייסיסב םינוירטירק רפסמ םג רידגהלו ,םישנא םתוא

 תוביוחמ ,חכומ יעוצקמ ןויסינ לשמל ומכ ,ינשה תיבל תורחביהלו

 תסנכב תיטילופ היצנדק ינפל וא רחאל ןמז םומינימ ,הליעפ תופתתשהל

 תמר היהתש אלא ,ידיימ הציפק שרק הווהי אל הזש ידכ ,תמייקה

.ינש תיב ותואב הקמעהו תויעוצקמ

 םתואו םינוירטירק םתוא םירדגומש ירחא ,רוציל ךירצש הכירעמ ינא

 םישנא ,תרמוא תאז .רחביהל םיניינועמש םישנא לש המישר ,םימוחת

 ורחביי ,םינוירטירקה לע םינועש הלא ךותמו םתודמעומ תא וגיציו ונפיי

.םייטנוולרה םישנאה

?תסנכה ?רחבי ימ :רפלב הלא 

 אוה בושחה לבא ,םות דע ןויערב יתקמעתה אל דוע :וטאדא תירוא 

 אלא ,תמיוסמ הגלפמל ,םיוסמ ףוגל תוביוחמ היהת אל םישנא םתואלש
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 ךותמו םיאב םה ונממש יעוצקמה םוחתה ךותמ הנידמל תיללכ תוביוחמ

.םתוא החנמש רשיה לכשה

 השולש לע םישגדה תא המש יתייה ,םידיקפת וא תויוכמסל תוסחייתהב

:םימוחת

 ביוחמ ונניאש םדא לש ותלוכי ,רמולכ .ךורא חווטל ןונכתה םוחת  .א

 המידק ןנובתהל ,םייתגלפמ וא םיילאירוטקס ,םיימוקמ םילוקישל

.ןיינעה ךרוצל רתוי יונפ אוה .רתוי הבוט

 ,יפיצפס ףוג וא הגלפמ גציימ וניאש םדא .יתכלממה גוצייה םוחת .ב

.םעה ללכל תיטנוולר רתויו תיתכלממ רתוי ולש תויגוצייה

 תעצבמה תושרה לע הרקבו חוקיפ רתוי אוה ,רסח יתכרעהלש םוחת .ג

.ינשה תיבה ותוא תרגסמב ונחביי וא ורחבייש םיכילהת לעו

 ינפל ונרביד ןכל ,בושח דואמ הזה תיבה לש ראותה :יבלח יזמר 

 בשומ והשזיא תויהל לוכי םיאתמה םשהש ונרמאו הזה שגפמה תליחת

 תואיצמהש בשוח ינא .םייחב והשמ ושע רבכש םישנא ,םישישק לש

 .תסנכה לש הבצמ רואל דחוימב ,ףסונ תיב תמקה תבייחמ תילארשיה

 הרדגהב הנוש תויהל ךירצ הזה תיבה .ןיינעב ךומתל טלחהב שי ןכל

 .הנוש תויהל ךירצ יונימה/הריחבה ןפוא םגו ,םייקה בצמב תסנכהמ

 םחוכבש םישנא לש יונימ רשפאתיש ידכ ברועמה םגדב דדצמ יתייה

 תמכחל ףיסוהל ,הימדקא ישנא המגודל ,תיעוצקמ הניחבמ םורתל

 .הלאה םישנאה ורחביי ךרד וזיאב לאשנ ןאכו ,רדגוה הזש יפכ ,לשממה

 םיריכב םייונימ תנחובש הדעו שיש ומכ ,הדעו םיקהל ךירצש ןכתיי

 תויהל הכירצ .תויתלשממ תורבחב וא הלשממב וא ירוביצה רוטקסב

 לש ןונכתה .וזה תרגסמל םישנאה לש םתמאתה תא ןחבתש וזכ הדעו

 ידכ והשלכ יתצובק וא ילאירוטירט סיסב לע יונב תויהל ךירצ הריחבה

 סנכיהל ילב ,ילוכו םישנ ,םיטועימ ומכ תוצובק ינימ לכל גוציי רשפאל

.םיטרפ ידמ רתויל

 םירבדה לע רזוח ינא ,דחא דצמ .העפשהה ןחבמ אוה ינשה רטמרפה

 .תסנכה לע םייאי אל ינשה תיבהש ךכל גואדל שי ,ןומרכ 'פורפ לש

 - העפשה רתוי היהת ןכא דיתעל טבמבש הצור יתייה ינש דצמ

 ,קזח רתוי תיב לבקל וכרטצי םהירחאש הלאש וטילחי םישנא םתואש

 הז םא .תסנכל ירטמיס אל תיב תויהל ךירצ הז רצקה חווטב לבא

 תניחבמ ןותחתה תיבל הוותשי אוה ,תירבה-תוצראב ומכ ירטמיס תיב
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 תיבהש איה הנווכה ,םייקה בצמה לע םייאל אל ידכ ,ןאכ .ולש המצעה

 .שלח רתוי היהיש אלא ,יתלחתה בלשב םייקל ירטמיס היהי אל שדחה

 בוכיע וא ץועיי לש בלש :ץעיימ בכעמ ארקנ םימגדה דחא ,לשמל

 היה לוכי היה רבדה .תסנכל תרבוע איהש ינפל ,תימדקמ הרוצב הקיקח

 טלחהבשו הנורחאה הנשב הנממ ונלבסש תיטסילופופ הקיקח עונמל

.םייואר אל םיבצמלו תויביצקת תויעבל האיבה

 ןוידה לש הקמעה היהת ,רתוי בוט גוציי תתל טלחהב לוכי הזה תיבה

.תיתועמשמ המורת היהת הרקבו חוקיפ לש םוחתבו ,ירוביצה

 תמקהש קפס ןיא .ביצקתה אשונ איהש הדוקנ דועל סחייתהל ינוצרב

 רבדה ,יביצקת רוקמ הכירצ ,םלש ךרעמ דוע תמקה וא תצלפמ דוע

 היצנדקל ,תרדגומ ןמז תפוקתל ,ןושאר בלשבש ןכתיי ןכלו יתייעב

 ,האלמ הרשמ אלו תיקלח הרשמ לש בצמל וליפא הז תא ליבגנ ,הנושאר

 וזיא שי יכ ,םישנא םתוא לש הדיחיהו תחאה םתדובע וז היהת אלש

.תויתייעב

.הרוטלח :רפלב הלא 

 לע םירבדמ ונחנא םא לבא ,הרוטלח וז םא עדוי יניא :יבלח יזמר 

 והשמ ושע רבכש םישנא םה )ילש העצהב( םתרדגה םצעמש םישנא

 תויהל לוכי .הבוט הביבסב םורתל ידכ םשל ועיגי םקלח זא ,םייחב

 רבדמ יתייה טלחהב ,רחואמה תא םידקמ ינא ילוא ,תויצנדקה ןיינעבש

 תיבה ןיב םיליד ויהי אלש ךכ םינש עבש-שש לש תחא היצנדק לע

 ןיינעהש בשוח ינא .םש ךב ךומתא ינאו ןאכ יב ךומת ,ןוילעהו ןותחתה

 ןוזיאה תא תתל ךירצ הזה תיבה .הלאכ םירבדל חתפ היהיש ידכמ יניצר

 רמ לש וירבדל ךשמהב ,ןכו הקיקחה םוחתב תוירחאה תאו שורדה

 לעבו ןכות לעב תויהל ךירצש תיב הז .הקיקחל רשק והשזיא לבקי ,דרא

 רתוי אוה ןושארה בלשב יכ ,ןושארה בלשב אל לבא תיתועמשמ העפשה

.הרקבו ,חוקיפ ,ץועיי לש היצקנופ

 ליעפהל ךירצש ןמרבוג ד"וע לש ןורקיעה םע המיכסמ ינא :ןוזיבג תור 

 םא תודסומ איצמהל ךירצ אל .םהקוא לש ןורקיעה תא תודסומ לע

 הרבחה לש ידסומה הנבמה לש חכופמ חותינ ונעמש .םיצוחנ אל םה

 הילוח יהשוזיאב יניצר דואמ ילנויצקנופ ךרוצ שיש ןיבהל ידכ ,לארשיב

 ונחנאש וא ,אוביי לש ןיינע אל הז .תקקוחמה תושרה ךותב תפסונ

 יכ והשמ ונל רסחש םירמואו תורחא תוצראל ונמצע תא םיוושמ

 הלגמ ,עצוהש גוסהמ ילנויצקנופ חותינ אקווד .שי תורחא תוצראב

 תישונאה השלוחה ללגב קר אל ,ןוצר עיבשמ אל אוה םייקה בצמהש
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 ,תונורחאה םינשב תסנכל שיש תידסומ השלוח ללגב אלו תסנכה לש

 ןיא .יגוציי-רפוס ףוג איה תסנכה לארשי תנידמבש ינפמ םג אלא

 לש אלמה יסחיה גוצייה לע הקזח ךכ לכ הרוצב יונבש םלועב טנמלרפ

.המיסחה זוחא תא תולעהל שקיע ךכ לכ בוריס םע ,הייסולכואה

 דואמ הנידמ איה לארשי תנידמש ןוויכמ ,לוכה ךסב יבויח הזה רבדה

 הברהל םוקמ תויהל טנמלרפל תרשפאמ וזה הברה תויגוצייהו ,תנווגמ

 ,תולישמ לש בצמל עיגהל היהי רשפאש ידכ ,זא לבא ,תולוק דואמ

 אלש ךכ יונבש קקוחמ דסומ םיקהל תורשפא יהשוזיא תויהל החרכומ

 תיסחי שלח תיב לש ןויערהש תבשוח ינא ,ןכל .תאזה תויגוצייה וב היהת

 יונישה תא ריבעהל רשפאל ידכ קר אל ,ןוכנ - ץעיימ תיב ,בכעמ תיב -

 רמוש הזש ינפמ םג אלא ,החוכ לע רתוול תסנכה לש ןוצר רסוח לומ

 רתוי ןפואב יגוצייה רוביצה תופדעה לוכה ךסבש ,יטרקומדה ןורקיעה לע

 איה ינשה תיבה לש היצקנופהשכ ןהלש לקשמה תא תולבקמ ,אלמ

 הרוצב ינשה תיבה תא תונבל תוחפ ץוחנ ןכל .תנקתמ היצקנופ תמאב

.תויגוציי בייחתש

 הייטס רמולכ ,ינקירמאה טנסב םישועש המ תושעל רשפאמ רבדה

 גצייל תורשפא לש ןויערה ,תרמוא תאז .תוילנויצרופורפה ןורקעמ

 .הייסולכואב םלדוג תא תפקשמ הנניאש הרוצב םיסרטניא וא םירזגמ

 ואל תולוקה תא םיעימשמ ונחנא םשש ינפמ ,ןורתי איה וז תורשפא

 רתויב בוטה לוקה .תסנכב ויהי םילייחה .םילייחה לש המצעה םע אקווד

 םג תאזה היצפסנוקהש תבשוח ינא .ינשה תיבב בשי ,עימשהל רשפאש

 חיטבהל ךירצ ,ינשה תיבה יבגל .הריחבה ןפוא תא הבינמ וא הביתכמ

 הנמזה לש ףוריצ והשזיאש תבשוח ינא .הלאה םישנאה לש תוכיאה תא

 םישוע קוידב ךיא תעדוי יניא .םמצעב רוחבל ,ורחבייש םירוטקסה לש

 הניחבמש םישנא םה ורחבייש םישנאהש םיחיטבמ ךיא ,הריחבה תא

 תניחבמו תעד לוקיש תניחבמ ,םייח ןויסינ תניחבמ ,תילאוטקלטניא

 ונלש םירוטקסה לכלש הווקמ ינא .הלעמו םמכשמ םישנא םה ,םרשוי

 .ינשה תיבה תרגסמב דובכב םתוא גצייל ולכויש הלאכ םישנא םג שי

 םייתש ילוא ,תחאש החוטב יניא .היצנדק תויהל הכירצש המיכסמ ינא

 לש היצקנופ ינשה תיבב לולכל ךירצש תבשוח יניא .תיסחי תוכורא

 ינא םויהו ,תיבויח הרוצב אשונה תא יתנחב הליחתב .תוצופתה תודהי

.ןוכנ ונניא הזה ןויערהש תבשוח

 תודסומכ הלש הנידמה תודסומ תא תונבל הכירצ לארשי ,התוידוחיי ללגב

 .הנידמה תודסוממ קלח תויהל םיכירצ אל םיחרזא םניאש םישנא .הנידמ
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 תודחוימה תויצקנופה ללגב ,לארשי תנידמש תבשוח ינא ,תאז םע דחי

 ךרד אצמיתש ,ידוהיה םעה לש םיירטנולוו תודסומ םייקל הכירצ ,הלש

 ןהל שיש לארשי תנידמ ךותב תויגוס ןתוא יבגל םהב ץעוויהל תינבומ

 הזיאב תעדוי יניא( רתוי הנבומ יוטיב תתל בושח .םיידוהי ללכ םיטביה

 ידוהי ךוניח ומכ תויעבש תבשוח ינא .םיסרטניאה לש הזה גוסל ,)דסומ

 ןורתפה לבא תובושח דואמ ןה ,תוצופתל לארשי ןיב סחיהו ,תוצופתב

 תרגסמב אלו ,םיירטנולוו םיידוהי תודסומ תרגסמב תויהל ךירצ ןהלש

.םייתכלממ םיילארשי תודסומ

 ינא ,ינש תיב לע יבויח רבדכ דיגהל רשפאש המ לכ :יניירק ליאכימ 

 דחא רבדמ ששח יל שי .םירבדה לע רוזחל םעט ןיאו רמאנ רבכש בשוח

 .יטסיטילא דואמ היהי הזה תיבהש שח ינאש אוה דחאה .םיינש וא

 גוסמ םה ,םימיאתמ ילואש םישנאכ םינומ ונחנאש םישנאה לכ ,רמולכ

 תוארל הצור ינא ,רבכ םא .יל עירפמ תצק הזש רמול בייח ינא .םיוסמ

 םא .םעהמ קלח םה יכ האורבת ידבועו תוינומ יגהנ ,ןיינב ילעופ םג םש

 םיכירצ םה ,םתוללכב םישנאל םיאתיש ןוכנ ךילהת לע םירבדמ ונחנא

 םירזגמה לכל תתל םיצורו תוסכמ לע םירבדמ םא .םש םיגצוימ תויהל

 ךסב .םיטושפה םישנאל םג גוציי תויהל ךירצש בשוח ינא ,גוצייה תא

.ללכה תבוט תא וינייעמ שארב םשש ,ידדה עונכש לש קחשמ הז לוכה

.תסנכה תא לפכשל ןוצרה רסוח הז ןאכ הלעש המ :רפלב הלא 

?תושלחה תובכשה תניחבמ תיגוציי איה תסנכה :יניירק ליאכימ 

.תיסחי תויגוציי הב שי :רפלב הלא 

.גוציי שי תובכש ןתואל :האירק 

 תלאשנה הלאשהו תסנכב גוציי שי םיאמדקאל םג :יניירק ליאכימ 

 תובכשה תא םינומ רבכ םא .ינש תיבב םג הז תא לפכשל המל איה

 יל שי זא ,תסנכב תוגצוימ ןהו תושלחכ ןתוא םירידגמ לוכיבכ םתאש

.גוציי ןהל שיש תוססובמ יד תובכש לש תוכופה תואמגוד םג

 לש היצקנופה תרדגה ךותמ ואצי אל םישנאש יל המדנ :ןומרכ קירא 

 תרדגה ינפב קחדיהל הכירצ תויגוצייהש הנקסמל ועיגהו ינשה תיבה

 תיבהמ רתוי ךומנ ינשה תיבה רשאכ ,ינשה תיבה לש תויצקנופה

.ןושארה

 םניאש ,םיכנל גוציי תויהל לשמל ךירצש בשוח ינא :יניירק ליאכימ 

 םניא םה םגש ,םיאלמגל גוציי תויהל ךירצש בשוח ינא .תסנכב םיגצוימ

 רובידה לכ .גוציי תויהל ךירצ שלחה רוביצל םגש בשוח ינא .םיגצוימ

.םישנא לש םיוסמ גוס לע ורביד ,יטסיטילא דואמ היה ןאכ
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 טפשמה-תיב יפלכ שיש רוכינהמ לשמל ששוח התא :רפלב הלא 

?ןוילעה

 לבא ,הבר הדימב קדצומ אל רוכינהש בשוח ינא .אל :יניירק ליאכימ 

 גואדל םג ךירצ ,ליעי היהי הזה רבדהש גואדל םיצור םאש בשוח ינא

.תושלח תוצובק לש גוצייל

 .רודירא ד"וע לש םירבדל ףרטצמ ינא יללכ ןפואב :רצינמרק יכדרמ 

 והשמ רמולו יניירק ר"ד לש וירבדל טלחומ דוגינב ,ףיסוהל הצור יתייה

 תוניוצמ ,תויעוצקמ ויפלש תילארשיה הרבחב לבוקמה 'ןוט ןוב'ה דגנ

 ידכש בשוח ינאו ךופה קוידב ןאכ ןויערה .תוסג םילימ ןה םזיטילאו

 םייגוציי םיירלופופ םיטנמלא ןיב ןזאל ךירצ אוה ,בוט דקפתי רטשמש

 .םזיטילאו תוכיא לש תונייטצהו תויעוצקמ לע םייונבש םיטנמלא ןיבו

 דסומה תועצמאב שדוחמ רשכה 'םזיטילא' חנומל תתל שקבמ ינא

 םיכסהל תסנכה תא םיענכשמ דציכ הלאשל םג סחייתהל ינוצרב .הזה

 חתפמהו ,תויוכמסה ויהי הז ןיינעל ירקיעה ןועיטה .ינש תיב תמקהל

 לע ,בוכיעו ץועיי ומכ ,תיסחי תוירונימ הנייהת תויוכמסהש אוה עונכשל

.המצע הב שיש תילמרופ תוכמס אוה בוכיעש ןיבהל ךירצש ףא

 ידי-לע 'םייניש תציענ' תניחבב אוה רבדה יכ חוקיפל סנכנ יתייה אל

 לולסמ ייניעב אוה עצומה ףוגה .השוע תסנכהש המ ךות לא עצומה ףוגה

 ךשמהב םמצע תא ואריש תסנכ ירבח לש גוסל ץירמת םגו תונייטצה

 תא חקול ינא .וילא תכלל םיצור םהש םוקמה היהי הזש ,הזכ ףוגב

 עיצמו עבש-ראבב ונמייקש תימדקמה תרוקיבה לע ןוידב רמאנש המ

 תיבה' יורקש המ תא ץמאל ןתינו ,םימגד ינימ לכ ויה .ןאכל וריבעהל

 תרוקיבב ךרוצה םוצמצ אוה ינשה תיבה לש תונורתיה דחא 'ינשה

 תויהל הכירצ תסנכה .ןוילעה טפשמה-תיב םע ךוכיחה תנטקה ,תיטופיש

 ,הדיחיה תרחובה היהת אל איה ,ינשה תיבב םירבחה תריחבל הפתוש

 שי .םיפסונ םיפוג םע דחי הריחבב הפתוש תויהל הכירצ איה לבא

 תודגנתה אוהש ירקיעה לושכמה לע תורבגתהה תלאשב הבשחמ עיקשהל

 ,רדהנ דסומ הזש םיכסנ םא םגש םושמ ,ןויערל תסנכה לש תירשפא

 .ותוא םישמממו הזה ןויערה תא םיריבעמ דציכ איה תירקיעה היעבה

 תיחרכה הירחאלש תיסחי הכורא תחא היצנדקב ונהכי םישנאהש ףידע

 דוחיי חיטבהל םיצור םא ,הקיטילופהמ דואמ הכורא ןוניצ תפוקת

 תיקלח הרשמ לש הטישב רחוב יתייה אל .הלאה םישנאה לש הבישחב

 שקבמ ינא .ינשה תיבה לש דמעמה תאו הדובעה תוכיא תא דירוי הז יכ

 דסומב ידוהיה םעה לש תוגיצנ היהתש ןויערהמ תוגייתסהל ףרטצהל
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 תויהל לוכי אל ,קוח בוכיע ומכ תוילמרופ תויוכמס ול שיש דסומב .הזה

 םא - דגנ וא דעב עיבצהל לכוי ונלש הנידמה לש חרזא וניאש םדאש

 תדגונמ וזכ תופתתשה ,יתעדל .ותוא םיבכעמ םא וא ףקותל סנכנ קוח

 הז ,הנידמה יחרזא םיברעב עגופ הז .תוחרזאו היטרקומד לש ןורקיע לכל

 םידוהיש םלועל עידוהל יתמא ידוהי סרטניא אל הזו ,תוימשיטנא קזחי

 ןושלב .לארשי תנידמ לש טנמלרפב םיליעפ םירטנמלרפ תויהל םילוכי

.בוט אל ןויער טושפ הז הטעמה

 ץועיי שי תסנכל .רודירא ד"וע ירבדל ןיטולחל ףרטצמ ינא :רבנע יבצ 

 ץועייה אל ןכל .ץועיי הל תתל םינכומש םיפוגו םיחמומ ןומהו עפשב

 יניא ,הנורחא הדוקנ .תויוכמס לעב ףוג ותוא אלא תסנכל רסחש אוה

 אל ינא םג ,םדוק ולעוהש םיקומינהמ לבא ביחרהל ךירצ םא עדוי

 ונחנא הככ םגש הרעהכ ימצעל יתמשר .תוצופתה תודהי ףותיש דעב

 ,םיחרזאכ םיבשחנ תילמרופ לבא ,ץראב םייח םניאש םישנאש בצמב

.ונלש םייטילופה םייחה לע ידמ רתוי םיעיפשמ

 םיעדוי ונחנא ,תונכוסהמ קלח היהי הזש עיצהש ימ יבגל :לארה לארשי 

 יתייה ינא .ףיסוי אל הז ,רמולכ .ונרעצל תונכוסה לש הדמעמ המ

 יתייה ,הזה אשונה תא תוניצרב םיחקול ונחנא םא .רחא רבד עיצמ

 וליפא עובקל רשפא ,עובשל הנשב םעפ שוגפת םעה תצעומש עיצמ

 הצופתה תצעומ תא ,לגרל היילעל םייתרוסמה םידעומהמ דחאב ,דעומ

 'פורפ ,התאש דסומל דובכל תויהל לוכי הזש בשוח ינא ,רמולכ .תידוהיה

 תמאב םיחפטמ אל ונחנא .הזכ רבד םוזיי םג אוהש - ואישנ ,ןומרכ

 ימואל ריחמב קר אל ונל הלוע הזו ,תוצופתה תודהי םע רשקה תא

 ונחנאש רמוא יתייה .תירבה-תוצראב דחוימב ,יטילופ ריחמב םג אלא

 יגיצנ ואובי הנשל תחאו ,תידוהיה הצופתה תצעומ תמקה םוזיל םיכירצ

 חספ תויהל לוכי הז ,םילגרה שולשמ דחאב םימי עובשל וזה הצעומה

 והשמ תויהל הלוכי תילמס הניחבמש ,םעה תצעומ םע ובשיו ,תוכוס וא

.ונלוכ וב הלתינש

 אשונב תאזה העצהה תא יתעצה ,ונמזב יתבתכש רפסב :ןומרכ קירא 

 .ןהכ םייח טפושה םע יניצר יד חיש תרגסמב ,ידוהיה םעה תויגוציי לש

 רצינמרק 'פורפש תויעב יתש שי .הלודג דואמ תובישח הל סחיימ ינא

 סחייתהל הצור יניא לבא ,ןתא דדומתהל ךירצו רשפאש ןהילע עיבצה

.עגרכ תאזה היגוסל

 .ינשה תיבה לש יטסיטילאה דוסיה יבגל םילימ המכ ףיסוהל הצור ינא

 תחאכ ונחנה םא .רצינמרק 'פורפ לש ותעדל תיעמשמ-דח ףרטצמ ינא
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 ,ירטנמלרפה ךילהתה לש תוכיאה תא בייטל יושע הזכ תיבש תוחנהה

.יחרכה דוסי אוה תוניוצמה לש דוסיהש בשוח ינא

 .תעדה תא הילע תתל יוארש בשוח ינאו ,גיצהל הצור ינאש הלאש שי

 ךומנו הנוש היהי הזה תיבה ודמעמ תניחבמש המכסה הנשיש בשוח ינא

 רבודמשכ ,ןאכ תורדגההמ אצויש המו ונרדגהש ירחא .םירחבנה תיבמ

 תא לאוש תאז לכב ינא ,ירטנמלרפה ךילהתה לש תוכיאה בויט לע

 לש ךילהתה תא ונעצהשכ ונבשח ינאו רצינמרק 'פורפש יפכ ,ימצע

 עגרכ יל ןיא .םיתבה ינש ןיב חיש םירצוי ךיא ,תימדקמה תרוקיבה

 תועצמאב חישה תא רוציל היהי רשפא םא לבא ,וזה הלאשל הבושת

 ,תסנכה לש הקיקחה יכילהתב היהי שגדהשכ ,םירחאו הלאכ םינונגנמ

.דואמ בושח דיקפת הזב האור ינא

 םירצוי ,ןוילעה טפשמה-תיבב עוגפל ילב ,דציכ היגוסב ונטבחתה רשאכ

 תאז הביסמ םידגנתמש םימיוסמ םירוביצ לע רצוי אוהש םימויאה תא

 ופוסב ,תיטופישה תרוקיבה ירה .ץ"גב לש ןיינעה הלע ,ולש תונשרפל

 קלחה אוה ץ"גבהו תונשרפה יכילהב דואמ ןטק קלח איה ,רבד לש

 ,ונמזב וילע ונבשחש ףוג ותואש ,ונעצה םגש בשוח ינא .דבכ רתויה

 תושרל תקקוחמה תושרה ןיבש ךוויתב ףתתשי וא ותעד תא עיבי

 תויהל דואמ לוכי ,הבשחמל הדוקנכ ,לשמל .םימיוסמ םיאנתב תעצבמה

 וא ,םירחאו הלאכ םייונימ לש םיכילהתב ,עומישב קוסעי הזה תיבהש

 תושרב תורחאו הלאכ תולווע תורצונ םהבש םידקומה תא רתאל ןויסינב

.הלאה םינוויכב םג ותעד תא תתל לוכי אוה ,תעצבמה

 לש ופוסבש הייאר ךותמ םירבדה תא ללכשלו ךישמהל רשפא ,רמולכ

 אוה ,ונממ קלח אוה הזה ףוגה וא וזה הצעומהש טנמלרפה ,רבד

.ינובירה דסומה לש וא היטרקומדה לש ,ןובירה לש תיתשתה

 .תיבויחה הבוגתהמ עתפוה יאדו ןומרכ 'פורפש תבשוח ינא :רפלב הלא 

 הזש רמואו שיגדאש יתשקיב ןכלו ודגנתי בורהש רורבש יל רמא אוה

 תסיפת םא הלאשה .היצלומיסה תא ונמייס .םידגנתמ םא הנשמ אל

 הצור ינאש תולאש המכ יל שי ,תיבויח תמאב איה הפ םכלש םלועה

.ןהילא וסחייתתש

 םא לבא .תסנכה דצל דמועש תיב הזש החנה תדוקנמ ונאצי ןמזה לכ

 םיאצמנ םויהש םירבדב םג קסועו תעצבמה תושרל תצק עייסמ םג אוה

 ,רמולכ .ולש םוקימה לע רבדל ךירצ ילוא זא ,טפשמה-תיב לש ומוחתב

.תסנכה לש ינש תיב אל אוהש תויהל לוכיו ףסונ תיב תמאב אוה

 לבא הזה דסומה לש תומכה אלו תוכיאה תסיפתל תפרטצמ ינא ,ףסונב
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 ץירמתכ הלודגו הבוט הפיחד תתל םיכירצו תוכיא םירמוא .הלאש ןאכ שי

 תניחבמו תישממ הניחבמ ,תיקוויש הניחבמ םג בוט הז ;תסנכ ירבחל

 .םהיניעב יניצר עוצקמ איה הקיטילופש םישנא ונל ןתיי הז .םויאה תדרוה

 היהי הז םאה .םישנאה לע תצק רבדנ ואוב .היצרופורפה יהמ הלאשה

 אלו םיזוחא ןיא םאה ?דבלב םיוסמ זוחא ?תסנכ ירבח לש םיוסמ זוחא

 הלאשה ?עצבתי רבדה ךיא ,תרמוא תאז ?ואובי םירזגמ וליאמ הנשמ

 תויוכמס לע ורבידש שיו ,ץועיי לע ורביד םכמ םיברו ,ץועייה ןיב .תפסונה

 ,הליחתכלמ .תויוכמס וליא ,תויוכמסה ןהמ ,איה הלאשה ,ץועיי לע  אלו

 תויוכמס וליא .הרמה הלולגה תא ועלבישכל הרקי המ אל ,הגרדהב אל

.הקוחב הליחתכלמ רבכ הזה דסומל וא וזה הצעומל תתל רשפא

 הזה שדחה ףוגה תא ךופהנ ונחנאש ךכל תדגנתמ ינא :ןוזיבג תור 

 אלש תומוקמה לכמ וילע ליטהל םיצור ונחנאש המ לכו סובינמואל

 הקוחה ךילהתבש תשקבמ ינאש רבכ יתרמא .םש םישנ ,בוט םישוע

 תויושרה תדרפהש ןוכנ הז .ידוהיה סוינגה לש תואצמהמ ענמיהל לדתשנ

 ,תחא היצקנופ קר םייקמ אל דסומ ףאו םוקמ םושב תקיודמ אל איה

 ינא .בוט ןויער אוה תויושר תדרפה לש ןויערה ינורקע ןפואב לבא

 ינאו ,תקקוחמה תושרה תרגסמב תויהל רומא הזה תיבהש תבשוח

.תורחא תויח ינימ לכל ותוא ךופהלמ רהזיהל ךירצש תבשוח

 תמרב תויהל םיכירצ ולש םידיקפתה יסלק ןפואבש תבשוח ינא ,ןכל

 תבשוח ינא ,םיפטחמב עגפי הז .םיקוח לש תרחאהו תפסונה הרקבה

 םירבד ינימ לכ השעי הזו ,םיקוחה לש הניחבה ךילהל הרקוי ףיסוי הזש

 לבא ,הזה גוסהמ םירבדו תרוקיבה ינונגנמ יבגל םג ,ראשה ןיב ,םיבוט

.הקיקחה םוחתב לוכה

 ,לוכ םדוק .הלודגה הלאשה ןבומכ וז ,םישנאה תריחבל תוחתפמה יבגל

 ןמ ותוא ולידביש םירבדה דחא .הזה ףוגה לדוג תא עובקל בושח

.בושח רבד הזו תיסחי ןטק ףוג היהי אוהש אוה ,תסנכה

 ,םיעבש רפסמה יתעדל .םילמסל םג דמציהל עיצמ ינא :לארה לארשי 

 תא לבקל םיגוח ינימ לכ לע לקי םג הזש בשוח ינא .רמאנ םניחל אל

.הז

 לע ורביד .םהילע בושחל ךירצו תונויער המכ לע ורביד :ןוזיבג תור 

 רתוי דרנ ילואו ןיינעמ ןויער הזש תבשוח ינא ,ימוקמ סיסב לע גוציי

.ימוקמ ןוטלש לע האבה השיגפב רבדנשכ וקמועל

 זוכיר שי יכ ירזגמ גוציי ןתונ ימוקמה דובירה ץראבש רוכזל ךירצ

 גוצייה לע םיטילחמ םא ןכלו ,םימיוסמ תומוקמב תומיוסמ תויסולכוא
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 רבד הז .םירחא םיגוסמ גוציי םג םילבקמ תונמדזה התואב ,ירוזאה

.בושח

 .םירזגמה םה ימ בושחל ךירצ ,םירזגמ לע םירבדמשכש תבשוח ינא

 םישנ %03 םומינימ היהיש עובקל ךירצש תויהל לוכיו ,םישנ לע ורביד

 דגנתא דואמ ינא .רזגמ ןה םישנש תבשוח יניא לבא ,והשימ רמאש יפכ

.רזגמ ןה םישנש הזה ןויערל

 ,ילמינימ רפסמ ןהל ונתי אל םא לבא ,רזגמ אל ןה םישנ :רפלב הלא 

.םש ויהי אל ןה

 ונחנאשכ .הז לע בושחל ךירצש תרמוא ינא ןכל .תויהל לוכי :ןוזיבג תור 

 גוציי ןורקעש םירבדה דחאש יתבשח תוחפל ינא ,םירזגמ לע םירבדמ

 ,םיסנכתמ םה ,תרמוא תאז .םירזגמה לש תיטילופ המצעה םג אוה ןתונ

 םירבדו םתוא גצייל לוכיש בוט יכה שיאה ימ םילאושו םינד ,םירחוב

 הכירצ ינא זא .רזגמ הנייהת םישנהש הצור יניא ,ךכ םא .הזה גוסהמ

 ינויצרופורפ גוציי תויהל בייח אל םירזגמל .םירזגמה םה ימ בושחל

 ילוא ןאכ .גוציי והשזיא םהל תויהל ךירצ לבא הייסולכואב םלדוגל

 תובושת ונל שיש תבשוח יניא יכ ךשמהב הנכה תדובע תושעל ךירצ

 תונורקע תויהל םיכירצ ,גוצייה תונורקע וא תוצובקה ,םירזגמה .ןאכ

 לשמל ומכ ,םויה ונלש םינוידב ולעיש תורחא תולאשב ונל ורזעיש

 תויעב ורציש הזה גוסהמ םירבד ינימ לכו תננוכמה הדעווה הנבמ

 תונורקעה ןיב ףצר ונל היהי םא בוט היהיש תבשוח ינא .ןהב ונלקתנש

 תונורקעה תא םיעבוק אל ונחנאש השוחת יהשוזיא ונל ןתייש ,הלאה

 הרבחה לש תרדוסמ הינבה הנשיש אלא ,דסומל קוה-דא ןפואב הלאה

 היהי הזש תבשוח ינא .הלאה םיכרצה לכל ונתוא תתרשמש תילארשיה

.בושח רבד

?תסנכה ירבח םע המו :רפלב הלא 

 רחבנש עגרב לבא ,ינורקע ןפואב ןוכנ ןויער הזש תבשוח ינא :ןוזיבג תור 

 תוירוגטקל םיסנכנש םישנא ורחבי הלאה םישנאהמ קלחש קפס ןיא ,תוצובק

 תסכמ אלו םומינימ תסכמ אל םהל תנתונ יתייה אל .תסנכ ירבח לש

.רזגמ םניא יתעד יפל םה םג .םומיסקמ

 לעו תוליעיה לע וליפאי דובכהו תוילמסה םא איה הלאשה :רפלב הלא 

.תויחמומה

 וליא תירוטוטטס עובקלמ דואמ רהזיהל ךירצ :טדטשנזייא לאומש 

 אלש ,הלאה םירזגמה יגיצנל .םלטבל רשפא-יא ךכ רחא יכ ויהי םירזגמ

 .האצוה לשו הסנכה לש ,הסינכ לש םוצע חוכ היהי םתוא רחוב ימ רורב
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 וא שמח-עברא ידמ( םעפ ידמ ,הנמיש ףוג וא הדעו התואש בושח ןכלו

 תיתרבחה הפמה לע לכתסמ אוהשכ ,םישדח םירבח עיצי ,)םינש עבש

.םייניצר דואמ םיטקילפנוקל דקומ תויהל לוכיש המ .ןמז ותואב

 ןוטלשה תא עגרל גציילו ןיינעל סחייתהל הצור ינא :יבלח יזמר 

 לע הבישחבש בשוח ינא .תוימוקמה תויושרל גוציי שי דנלוהב .ימוקמה

 תתל ךירצ ,ילאירוטירט גיצנל ,חטשל גוציי תתל הבישחב וא םירזגמ

 רתוי קוסענ אלש הצור יתייה ,םוקימה ןיינעל .ימוקמה ןוטלשל והשמ

 ךרדה תליחתמ יכ ,ךומנ ימו ןוילע ימ ,הטמל ימ ,הלעמל ימ ,גורידב ידמ

 ימ דיגהל ךירצ אל םישנא ינש ןיב .הזה ןיינעהמ ענמיהל ץילממ ינא

.םישנא דוע וירוחאמ ןיאו ןורחאה םג אוה ינשה יכ ינש ימו ןושאר

 דואמ בושח זא ,תוכיא לע ןאכ רבוד .תסנכה ירבחל גוצייה זוחא ןיינעב

.ךכ לכ הובג היהי אל זוחאהש

 עבקל ןכוסמש ונעטש הלאל ףרטצמ ינא .םירזגמה ןיינעל :דרא יזוע 

 םכותמו ,םהב רבוד רבכש תוחתפמל דמציהל עיצמ ינא ןכלו הז תא

 ,ןוזיבג 'פורפ הרמאש ומכ ,ירוזאה חתפמה ,תישאר .םישנאה ובאשיי

 ונלצא םנמא .ןאכ רמאנ רבדהש ילב ירזגמ גוצייל ףיקע הנעמ דוע ןתונ

 ישומיש דואמ רבד הזש רחאמ לבא ,תוירוזאל ןויגיה הברה ןיא ץראב

 וזש ןוויכמ .תמיוסמ תולבוקמ הזל שי ,תונטקו תולודג תוצראב םלועב

 תלדבו ,םילשמ טנמלא רבדב שי ,תסנכה לש וזל הכופה גוציי תטיש

 .תבייחתמ הטישהש ילב ,יקלח ירזגמ ןוויג ותואל חתפ חתופ הז תירוחאה

 לש היה ינשה חתפמה .תוערצ ןק היהי הז ,הרדגה היהת םא ,תרחא

 .הצעומל םיעיגמ םהמש םידיקפת המכ שי ,תרמוא תאז .םידיקפת יאשונ

 ןויער וב ןומטו ןוכנ הזה ןויערהש בשוח ינא .יונימ ךילהת רבכ הז

 ויהי ,רבודמ םהבש םידיקפתהש רמוא ןויגיההש םושמ תאז .םזיטילאה

.םתרדגהב םימר םידיקפת

 תייצפוא תתל ילוא ,ךכל ףסונבו ,דחיב הלאה תוחתפמה ינשש בשוח ינא

 יהשוזיא ,הנממה היצקנופה היהת ימ עדוי יניא לבא( תמיוסמ יונימ

 רובענש ילב ךילהתה תא וסכי ,)םידחוימ םייונימל תמיוסמ הסכמ

 ללגב .תסנכב תוריחבל הכרד תא אצמת תוירזגמהו ,תוירזגמ לש ךילהת

 רבדהו ףוקיש לכל רתויב השיגרה איה תעצומה הטישה ,תוריחבה תטיש

.ךרוצ לכ לע הנוע יד
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ב ןויד תצובק

החנמ

רימז קחצי

 ותמקהב תוכורכה תונושה תולאשב ןוידה לש םויה רדס :רימז קחצי 

 תדוקנ תוברל ,רתוי וא תוחפ ,ונל בתכוה ודוקפתבו ףסונה תיבה לש

 םיקהל תבייחמו תימשר הטלחה הלבקתנש איה אצומה תדוקנ .אצומה

 תיבהש םושמ ףסונ תיב םיקהל טלחוהש ,רבד לש ושוריפ .ףסונ תיב

 םילטומה םידיקפתה תא יוארכ אלממ ונניא ,תסנכה ירק ,ןושארה

 תיב ,םירחבנה תיב לש דוקפתה תא רפשיש ףסונ תיב ךירצ ןכל .וילע

.יגוצייה תיבה ,םיקקוחמה

 ךרדב בכרוי תיבה םאה( תיבה בכרה לש הלאשב ןוידה תא חתפנש ינפל

 םאה ,ןויד םייקל ילב לואשל הצור ינא ,)יונימ לש ךרדב וא הריחב לש

 יוארכ תאלממ הנניא ,דחא תיב ,םויה איהש יפכ תסנכהש העדב ונחנא

 תנתונ קר אלש תאזכ הדימב ,םירחבנ תיב לע םילטומה םידיקפתה תא

.ינש תיב תמקה הקידצמ אלא ,תרוקיבלו תונעטל דוסי

 הלאשל הבושתב ,ןויד ילבו תינושאר השוחתכ ,די םירנ טושפש עיצמ יתייה

 דחא לכ ,ףסונ תיב םיקהל הטלחה דעב םיעיבצמ ויה ןאכ םירבחה םאה

.ילוכו םידיקפתה ,בכרהה תניחבמ ויניע דגנל האור אוהש תיבהו

 ימ ,לארשי תנידמב םויה םייקה בצמב .תאזה הרוצב הלאשה תא גיצא

 דחא לכ ,ןכותה לעו תוהמה לע רבדמ יניאו ?ףסונ תיב תמקהב ךמות

.דגנ םג שי ?דגנ ימ ,ול הארייש יפכ תיב לע בושחי

 ןיא .תקולחמ שיש תנגוה הרוצב רמול םילוכי ונחנאש בשוח ינא

 .ונילע לטוהש המ תא אלמנו ךישמנ וז הדוקנמ .הזה םורופב סוזנסנוק

 יווק תא תוותהל םיסנמ ונחנא ,ףסונ תיב םיקהל טלחויש החנהב ,רמולכ

.םייזכרמ םיאשונ השימח וא העברא יפל הזה תיבה לש ראתמה

 תיב םאה איה ,תועד תעבהלו ןוידל גיצמ ינאש הנושארה הלאשה

 ,תפסונ תורשפא ןבומכ שי .ונומי וא ורחביי וירבחש תיב היהי ףסונ

 שקבאש ,הנשמ תלאש .הזמ ןהו הזמ ןה בכרומה תיב ,תיטרואת תוחפל

 תונוש םיכרד שי .ףסונה תיבה רחביי דציכ איה ,הילא םג סחייתהל

 סיסב ותוא לע רחביי אוהש עיצי אל דחא ףאש בשוח ינא .הריחבל

 ,ןכ םא ,היהת וז .היצקילפוד ןבומכ וזש םושמ ןושארה תיבה רחבנש

 ינשה תיבהש בשוח והשימ םא .תסנכה לש הריחבה תטישמ הנוש הטיש
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 םירבחה תא תונמל ךרדה היהת המ תעדל הצרא ,ורקיעב וא ולוכ הנומי

.ףסונה תיבל

.ןוידל הלאה תולאשה תא חתופ ינא

 הלאשל הרושק ונומי וא ורחביי תיבה ירבח םא הלאשה :טהר ידיג 

 המ ,קזח תיב לע םירבדמ ונחנא םא .ולש תויוכמסה ויהי המ ,תרחא

 וא תסנכה ומכ קזח תיב תרמוא תאז ,ירטמיס םזילארמק-יב ארקנש

 םייח ונחנא .רחבנ תיב תויהל בייח אוהש בשוח ינא ,תסנכה ומכ טעמכ

 ?רחביי אל אוהו תסנכה ומכ תוחוכ ול שיש ינש תיב םישנ .היטרקומדב

 תוחפ ינש תיב היהיש ףידעמ ינא ,םזילארמק-יב רבכ םא .יל הארנ אל

 ילואו תסנכהמ הנוש היצמיטיגל וא תירסומ תוכמס םע תסנכהמ קזח

 ןיינע תא בטיה לוקשל הווש זאו ,הנממ הלודג וליפא תומיוסמ תוניחבמ

 בכרה והשזיא ביכרהל היהי רשפא יונימה םעש איה הביסה .יונימה

 םינבומ הברהב ,תיגוציי אל איה תסנכהש בשוח יניא .תסנכהמ הנוש

 םישנה לש גוצייה ,לשמל לבא ,ידמ רתוי תיגוציי ילואו תיגוציי איה

 תויהל לוכי .הז תא רפשל היהי רשפא ילוא ינש תיבבו רסח תסנכב

 רצייל היהי רשפא תסנכב יוטיב ידיל םיאב אל ללכבש םירבדל גוצייש

.הריחב ידי-לע אלו יונימ ידי-לע ינש תיבב

 תוכמס ול תויהל הלוכי אל ,הנוממ הזה תיבה םאש שיגדהל בייח ינא

 ירשפא הז ןיא .הקיקח בכעל ,ילוא ,לכוי אוה .לשמל הקיקח תעינמ לש

 ,בכעל לוכי אוה .הקיקח ענמיו הנוממ והשימ הזיא אוביש היטרקומדב

 תודגנתהה לע רבגתהל ידכ תסנכב 16 לש בור ךירצ היהי ילוא ,תוהשהל

.ןיינעה לכ עבונ הזמו

 םאו ,שלח היהיש ףידע זא ,ינש תיב לע םירבדמ םאש רמוא ינא

 תנמ לע יכ םא ,יונימה ןיינע תא תוניצרב לוקשל יאדכ ,שלח אוה

 יפ-לע ורחבייש םייונימהש הז לע בושחל יאדכ יונימל היצמיטיגל קפסל

 וליא עדוי יניא .ורחבנ םמצע םהש םיפוג תועצמאב ויהי ,חתפמ והשזיא

 היהי הז ,תרמוא תאז .ףוג והשזיא לבא ,הבשחמל םוקמ םג הז ,םיפוג

.הפיקע הרוצב רחבנש תיב ןימ

 הזו יונימ דעב התא .בטיה ךתוא יתנבהש אדוול הצור ינא :רימז קחצי 

 ןמ רתוי שלח תיב היהי ינשה תיבהש יואר ךתטישלש הסיפתה ןמ עבונ

.ןושארה תיבה

 תיב לש ןויערה לע ונרביד .תיגולודותמ הלאש רתוי וז :יאדר ססנרפ 

 תועצה לע תרוקיב לש תרגסמ התייה תרגסמה .תרחא תרגסמב ינש

 הרטמ לע םירבדמ ונחנא םא .תויתקוח תושירדב תודמוע ןה םאהו קוח
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 הז לע ונרביד .הקיקח םוסחל היהת ינשה תיבה תרטמש יאדווב ,תאזכ

 ונחנא .לעופל אצוי קוחהש ינפל וא קוחה תעצה לש בלשב היהי הזש

 תיב לש תורטמהמ תחא וז םא לבא ,תויורשפא ינימ לכ לע ונרביד

 תיבהש ךכמ עבונ םאה .הקיקח םוסחל לוכיש ינש תיב םיבייח זא ,ינש

 ,הנוממ תיב אלו רחבנ תיב תויהל חרכומ ,טהר ר"ד רמאש יפכ ,ינשה

?ןוכנ ותוא יתעמש םא

.בכעלו םוסחל שיו ,עונמל שי :טהר ידיג 

 וזכ העצהש רמולו םוסחל אלא בכעל היה אל הז :יאדר ססנרפ 

 וז המל .תיבה לש םידיקפתה דחא הז לבא ,היואר אל הקיקחל

 האצרהה וז אקוודו ,היצקנופה תא עובקל ךירצ יתעדל יכ ?היגולודותמ

 םיריבעמ ונייהש תויצקנופה ןהמ םיעבוק ונחנאש ינפלש ,וישכע ונעמשש

 םירחוב ונייה ךיא הלאשה לע רבדל ךרד םוש ונל ןיא ,ינש תיבל

 הרוחא רוזחנש העיצמ יתייה .ינשה תיבל םירבחה תא םינממ וא

 םיאב ונחנאש ינפל ינשה תיבל ןתינש תויצקנופה לע ,לוכ םדוק ,רבדנו

.בכרהל

 ,הזה ןוידה תא קר אלו םינוידה תא הוולמש ישוק הז :רימז קחצי 

.תומכסומ תובושת תתל השק ןכל .ינשב דחא םירושק דואמ םירבדהש

 התלעש הלאש תאז ,יאדר 'פורפ ,הילע תרבידש היצקנופה יבגל ,ינש רבד

 שדקומ היה םש ןוידה .חכונ יתייה םש ,עבש-ראבב הצעומה ןוידב

 זכרמב לבא תועד דואמ הברה ועמשוה ,םיקוח לע תיטופישה תרוקיבל

 הנומיש הרמא איהו רצינמרק-ןומרכ תעצה הל וארקש העצה הדמע

 ,ולדוגש ,םינטפשמ קר אל לבא םינטפשמ םג ,םיחמומ לש ףוג והשזיא

 ,)יגוציי אלו רחבנ אל( החמומ ףוגכ ןודיש םירבח 51-כ ,העוט ינניא םא

 תלאש איהו ,תחא טבמ תדוקנמ תסנכה לא העיגמש קוח תעצה לכב

 תא תמאות הנניא וא תמאות וזה קוחה תעצה םאה ,רמולכ .תויתקוחה

.הקוחה

 תדעו תא םיקהל השקיב רצינמרק-ןומרכ לש וזה העצהה ,יתנבהש יפכ

 התייה החנהה .הקיקח עונמל לוכיש ףוגכ אלו ץעיימ ףוגכ קר םיחמומה

 קקוחת תסנכהש היהי רידנו דבכ לקשמ הזה ףוגה לש הדמעל היהיש

 וליפא לוכי אל אוה לבא ,הזה ףוגה תעצה יפ-לע הקוחה תא דגונש קוח

.הקיקח בכעל

 בוט תאזה היצקנופה תא תאלממ ונעמשש העצהה ,וזה הניחבהמש ךכ

 ןושארה בלשב אל השעית תויתקוחה תקידבש תרמוא איה יכ רתוי

 ,ןושארה תיבה ,תסנכהש רחאל ינש בלשב אלא ,תאזכ הדעו ידי-לע
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 ףסונה תיבה .ףסונה תיבל רבוע הזה קוחהש העידי ךותמ קוח הלביק

 הנניא תאזה העצההש ותעד תא עיבהל לוכי אוהו תאזה העצהב ןד

 אקווד ואלו ,תורחא תוניחבמ ותעד תא עיבהל םג לוכי אוהו ,תיתקוח

 עיבהל לוכי אוהש יאדו לבא ,היואר אל העצההש ,תויתקוחה תניחבמ

 ףוגה .ףסונ לקשמ וליפא הזל תתלו תיתקוח הנניא העצההש ותעד תא

 וא ,הנש יצחל הקיקחה תא בכעל אלא ,ותעד תא עיבהל קר אל לכוי

 .רבדב ןודיו בושי ןושארה תיבהש תנמ לע תאזו ,ןמז המכל עדוי ינניא

 סנכ ותואב רבוד הילעש היצקנופה עוציב תא ענומ הזש בשוח יניא

.עבש-ראבב

 םיצור ונחנא םאה ,תיתוהמ דואמ הלאשב םינד ונחנא :סאימחנ דוד 

.םירחבנ לש םיכילהת ובכעי וא ועירפי םוקמ הזיאבש

 תא הילע תתל ךירצש הלאש וזש ךתא םיכסמ ינא :רימז קחצי 

 דיקפתה תא ענומ אל הזש ,אוה יאדר 'פורפל יתרמאש המ לכ .תעדה

 ףוגב רבודמ היה םש םגש םושמ תצעיימ הדעוול ודעיי רצינמרק-ןומרכש

 .תויתקוחה תלאשב תסנכה ינפב ותעד עיבמש ,רחבנ אל ,םיחמומ לש

.ינשה תיבה רתוי הליעי הרוצב תושעל לכוי הז תא

 ,יקלח וא אלמ ןפואב הנוממ ףוגלש יואר םאה ,ןבומכ ,איה הלאשה

 הקיקח בכעל תוכמס היהת ,בכרומ וקלחו הנוממ וקלחש ףוג ילואו

 קוחב תפסונ םעפ ןודלו תפסונ םעפ בושחל ןושארה תיבה תא בייחלו

.תאזה הלאשב העד ךל שי םא עדוי יניא .לביק רבכ אוהש

.תילילש איה העדה :סאימחנ דוד 

 ,תאז םע דחי .ינש תיבב ךרוצ ןיאש בשוח ינא ,רומאכ :רודנב לאירא 

 ךירצ הזה תיבה לארשי תנידמ לש םיאנתב זא ,ינש תיב היהי םא

 תסנכלש הנניא היעבה רבד לש ופוסבש יל המדנש םושמ .קזח תויהל

 רסח לארשי תנידמלש וא ,הצור איה םא הכירצ איהש ץועיי רסח

 םינוש םימעטמ .תוטלחה תלבק תוכיא לש היעב שי אלא ,ירוביצ חיש

 טעמ דוע רוזחנשכ קזחתהל היושע וזה היעבה אקוודש בשוח ינאו(

 םיישפוח םניא תסנכה ירבח ילארשיה רטשמב .)אלמ ירטנמלרפ רטשמל

 םה אלא הרבחה יכרוצ תא תרשמכ םהל הארנש המ יפ-לע לועפל

 םג .םיילאירוטקסו םיינויצילאוק םילוקישל ,תובורק םיתעל ,םיפופכ

 .תסנכב הטילש הלשממל היהת ,תואבה תוריחבה רחאל

 ךרד ןיא ,רמא טהר ר"דש ומכ ,קזח תיב היהי ףסונה תיבה םאש ןבומ

 תוישממ תויוכמסש תעדה לע הלוע אל .רחביי הזה תיבהש אלא תרחא

 רושיא םג לשמל אלא הקיקח בוכיע לש םוחתב קר אל ,והשלכ םוחתב
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 .םירחבנ םיפוג םניאש םיפוג ידי-לע ושעיי ,הלשממה האיצומש תונקת

 ללגב םגו םיתבה ינש תא לדבל ידכ ןבומכ םג ,תוריחבה תטישש אלא

 םירחבנ איבת וז הטיש .הנוש הטיש תויהל הכירצ ,םייניינע םימעט

 שארב ,ןבומכו םיילאירוטקס םיסרטניאמ םג םיררחושמ רתוי ויהיש

 רבחש ימ לש ךרוצהמ רמולכ ,םיינויצילאוק םיסרטניאמ ,הנושארבו

 :ןוכנ ךפהה םגו ,הלשממה לש םיסרטניאל םאתהב תינויצילאוק הגלפמב

 םיסרטניאל םאתהב לועפלמ תוינויציזופוא תוגלפמב םירבח ררחשל

.היציזופואה לש םייניינע-אל

 תוריחב תטיש לשמל םא עדוי ינניא ,תוריחב תוטישל החמומ ינניא

 .תאזה הרטמה תמשגהב עייסת ,תיתגלפמ היהת אלש ןיטולחל תישיא

 תוביוחמ םירחבנל היהת אל ,תיתגלפמ אל הטישב תוחפלש חינמ ינא

 .ילאירוטקסה לוקישה תניחבמ היציזופואל וא היצילאוקלו תוגלפמל

 תוריחב דדוע הז הלשממה תושארל תורישיה תוריחבב .העד יל ןיא

 יבגל העד יל שי .הזב החמומ יניא ,הטישה יבגל .תסנכל תוילאירוטקס

 םוחתב תויחמומ תשרוד וז הייעב .גישהל הכירצ הטישהש תורטמה

 תורטמה תא םדקתש המיאתמ הטיש לע בושחל .תוריחב תוטיש לש

 ,תסנכה לש בכרההמ הנוש תמאב ולש בכרההש ףוג רוציתו וללה

 היצילאוק שבגל תורשפאב הלילש ןיא ,תירטנמלרפה הטישב תוחפל

 יפכ םיעיבצמ אל ,םיבר םירקמב ,תסנכ ירבחש הלש תועמשמהש הביצי

 םא הלשממה ןוצר דגנ וא הלשממה ןוצר יפ-לע אלא םהיניעב הארנש

.היציזופואב םירבח םה

 תלאשנה הלאשהו ,הקיקחה תוכיא גשומב םויה םישמתשמ :ןורוא םייח 

 ,הקיקחב תויטפשמ תויועט שי םאה .הזה גשומה ךותל םיסינכמ המ איה

 .רוביצה תעידיל םיעיגמ אל ללכב םהו ,הלאכ םה םיקוחה בור ,בגא

 םירבד המכ םיבהוא אל ונחנאש אוה דיגהל םינווכתמש המ םצעב

 תוילאירוטקס ,היצילאוק הזל םיארוק זא .תסנכב בור םהב רצונש

.המודכו

 תוכמסה ימ ידיב ,הזה דבוכמה ימדקאה םורופה תא לואשל הצור ינא

 יהמ .הדגנ םירקמה בורב ,בגא ,ינאש ,תאזה תויטנסרטניאה תא לרטנל

 יל שי ?ילילש רבד אוה םידלי תוכורב תוחפשמ קוחש תרמואש תוכיאה

.תוכיא לש הלאשמ תעבונ אל איה ,קוחה דגנ איה ,הדמע

 המ תא וחתני םיחמומש .תוכיא לש הלאשמ תעבונ איה :טהר ידיג 

 הצור התאש תרמאש המ תא גישמ תישעש המ םאה ודיגיו ,תישעש

.גישהל
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.םתפקשה יפ-לע וחיכויש םיחמומ ךל איבא :ןורוא םייח 

.ךתפקשה יפל אלא םתפקשה יפל אל :טהר ידיג 

 שי עדמ ישנאלו םיחמומלש החנהב הז ,יתפקשה יפ-לע :ןורוא םייח 

 ןועטל הצור ינאו ,םיחכוותמ ןהילעש תולאשה בור לע תוטלחומ תובושת

 תולאשה בור לע תובושת רפסמ שיש ,הזה ןוידל תכייש אלש הנעט

 ביצקתב ןועריגה תא לידגהל הטילחה תסנכה .ןתוא ודיגי םיחמומש

 הבושת הזל שי .הפורטסטק וזש דיגיו החמומה אובי .%4-ל %3-מ

 ןתונ הנווכב ינא .תועט וזש הפקשה םג שי ?םואתפ המ ?החמומ לש

 001 לעמ תוריהמב ץראב םישיבכב העיסנש ודיגיו ואובי םא .תואמגוד

 המכ ודיגיש םיחמומ ויהי רבכ הזב וליפא ,תנכוסמ ,העשב רטמוליק

 לע ,ילאירטמ טעמכ םוחתב םימוחת ןתונ הנווכב ינאו ,םינוש םירבד

 בשוח ינא .ער וא בוט אוה בגנה קוח םאה תולאשב המכו המכ תחא

 ?ער וא בוט אוה םא דיגי החמומ הזיא לבא ,ער אוה בגנה קוחש

 יפרגומדה הנבמה תא רפיש אל הזש ררבתי םינש רשע דועבש הז

 דודיע קוח לע םירפס ףוס ןיא שיש ומכ ,ךל דיגיו החמומה אובי ?בגנב

 םירמוא םירחא לבא ,ליעי אל אוהש םיחיכומ קלחש ,בגנב ןוה תועקשה

?בוט אל הזש דיגיו אוביש טפושה ימו ,עורג רתוי הברה היה הז ילבש

 תא ףוקתל רשפא-יאש רמוא יניא ,הז תא רקבל רשפא-יאש רמוא יניא

.הקיקחה תוכיא לש םוחתב אל הז לבא ,הז

 ,תוילאירוטקסה לש רשקהב תוחפל ,ילש הרעהה :רודנב לאירא 

 בוט הזש םיבשוח םימיוסמ תסנכ ירבח םא ,רמולכ .הרטמל הסחייתה

 הזש םיבשוח םירחא תסנכ ירבחו ,לדגוי ןועריגהש ילארשיה רוביצל

 ירבח םא לבא .רומג רדסב הז ,תחפוי ןועריגהש ילארשיה רוביצל בוט

 תומלש תוגלפמ שי ,הלאכ םיבר תסנכ ירבח שי רהצומ ןפואב( תסנכ

 רוביצל רתויב בוטה רבדה תא שפחל ידכ ורחבנש םירמוא אל )הלאכ

 ןיינע רבכ הז ,םימיוסמ םירוטקס לש םיגיצנ םהש אלא ילארשיה

.רחא

 בגנה שיא ינא .בגנה תגלפמ תמגוד תא תתל יל חונ :ןורוא םייח 

 ועיבצי אלש םישנא ענכשל הסנמו ץצורתמ ינא תוריחבל תוריחבמו

 לש סרטניא שי ,םיחטשה לש סרטניא שי יכ ?המל .בגנה תגלפמל

 םיבושח אל .המודכו הדיחא הדמע התייה אל בגנה תגלפמלו ,םיוודבה

 04 ויה ,ןיינעה ךרוצל ,םא תושעל לוכי ינא המ לבא .םיקומינה וישכע

 קבאמה תא ךישמהל לוכי ינא ?בגנה תגלפמב םירחוב ויהש שיא ףלא

.בגנה תגלפמב יטילופה
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 תגלפמ היהת אל ובש רחא תיב ךירצ םאה איה הלאשה :רודנב לאירא 

.בגנה

 תסנכה ירבח לכ אל .ימצע לע רבדל הצור יניא וישכע :ןורוא םייח 

.בגנה תגלפמכ םידקפתמ

.אלש יאדווב :רודנב לאירא 

 תוילאירוטקסה תלאשב םידדומתמ ונחנא .תסנכה ירבח לכ אל :ןורוא םייח 

 תיתרבחה תואיצמהמ עבונש ,תילארשיה הרבחב ילאירוטקסה גוצייהו

 םוש ,יתקיקח קירט םוש .תילארשיה הרבחה לש תיתוברתה תיגולויצוסה

 רובעי אל אוה םא ,ותוא ורגסי אל תומיסח םוש ,טנמלרפב קירט

 ,תסנכ ירבח לש בור שי תסנכב םא .רחא ןוויכמ ץורפי אוה ,דחא ןוויכמ

 לש וחוכב םישמתשמש תוביסמ וא םהלש רוטקסל תורושקש תוביסמ

 םיבוט אל םיקוח םג ,ןיינעל םיכייש אל ללכבש םיקומינמ רוטקסה

 תוכורב קוח דגנ תסנכב בור ןיא ?םידלי תוכורב קוח םע הרק המ .ורבעי

 ןיא לבא ?תועט אוהש םיבשוחש םישנא לש תסנכב בור ןיא ?םידלי

 קלחכ םידלי תוכורב תא ורשיא ןכל .םיחטשהמ הגיסנ דעב תסנכב בור

 וא הנבמ לש קימיג הזיא תרזעב םיצור םתא .ראשנ הז ךכו ביצקתהמ

?תאזה היעבה תא רותפל תיב

.ךכב ךרוצ שיש ןימאמ יניא ,יתרמאש ומכ :רודנב לאירא 

 תאז .היעבה תאצמנ ובש םוקמב דדומתהל אוה ילש ןועיטה :ןורוא םייח 

 םתוא טופשלו ויפ-לע תסנכ ירבח רוחבלו ,בור תסנכב רוציל ,תרמוא

 רבכ איה תילארשיה הרבחה לכ תמאבש בשוח יתייה םא .המודכו ויפ-לע

 םיכרצל רבעמ תוארל ןכומש בור הב ןיאו תילאירוטקסה היציזופואב

 לבקמ יתייה ,תללוכ רתוי תצק הייאר םג רוטקס לכ לש םיימיטיגלה

 טועימהו ,בצמה אל הזש בשוח ינאש תויה לבא ,רמוא התאש המ תא

 ול ןתונש בורה תא לצנמ םצעב ,ןמזה לכ וילע םירבדמש ילאירוטקסה

 ללכ ךרדבש רוביצב תוצובק ןתואו תוגלפמ ןתוא תא ,תועבצהב יוביגה תא

 תורזגנ ןה .והמ םדוק יתרמא רבכש קומינמ ,הנידמה תגהנהב תואצמנ

 איהו ,רתויב הבושחה הלאשכ הזה בורה ידי-לע תספתנש הלאשה יפ-לע

 םיחטשהמ תאצל איה הבושתה - יתוא לאוש התא םא .םיחטשה תלאש

 ,םלועה לכב הרוקש המ יפ-לע קלחתהל ליחתת תילארשיה הקיטילופה זאו

.ילוכו םיטסילאיצוס שי ,םירצונ שי ,םייתד שי ,ןימי שי ,לאמש שיש

 ןוצר שיש תודוהל ךירצ .ינש תיב שי תאז לכבש ,איה ןוידה לש החנהה

.רקבמ םרוג ,תעד לוקיש לש םרוג ,תסוומ םרוג ,יעוצקמ רתוי םרוג היהיש

 ,הנידמה תרוקיב :וילא םירבעומ הרקב לש םימוחתה לכש רמול רשפא
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 ,םיכורא םיחווטל העפשהה ,תוטלחהה עוציב לע הרקב לש תולאשה

 רתוי תוחונינ וזיאב להנתמ אוה ,ולש דיקפתה הזש םיעדוי שארמ לבא

 ופוסב עבוקש ימוימויה יטילופה גישהו חישה לכב ברועמ אל אוהו ,הבר

 םג אלא ונלש טנמלרפב קר אל ,יתעמש םג ינא .הרוק המ רבד לש

 ןוויכל םיכלוה זאו ודיקפת הזש םירמוא שארמש ,םירחא םיטנמלרפב

 תויגוצייה תלאש ןכלו ,קזח תוחפ תיבה לש ודמעמ שארמ ,טהר ר"ד לש

 העיגמ ןכמ רחאל .הנבמ והשזיא שי זאו הפירח תוחפ תצק איה ולש

 םא .םעפ דוע הז לע רוזחל הצור יניא לבא ,ותוא ךירצ המל הלאשה

 הבשחמ יהוז ,ןושארה תיבה לש תויעבה תא רותפי ינשה תיבהש םיצור

.ןתוא רותפל לוכי אל אוה יכ תיעטומ

 תוביסמ רצונש בור שיש רמוא התא .ךילע תושקהל ינוצרב :רימז קחצי 

 רטשמב ונחנא לבא ,המודכו ךל ןתאו יל ןת ,תוינויצילאוק תוביס ,תונוש

 םצע .בורה לע תולבגמ םיליטמ ובו ,םלועב לבוקמש יפכ ,יטרקומד

 לבא קחשל בורל םינתונש רמוא אוה .ינבור יטנא אוה הקוח לש ןויערה

 ןכל .לועפל בורה דעב םיענומ הלאה תולובגל רבעמו םימיוסמ תולובגב

 ,םהב תלפטמ וזה הצעומהש הקוח לע םינוידה לכ סיסבב ,יתעדל ,םג

 ןפואב םייק רבכ הז םויהו ,האלמ הקוח היהת רשאכו םאש החנה שי

 תא קדובש טפשמה-תיב הז ,הנוממ אלא רחבנ אל ינוציח ףוג שי ,יקלח

 ,רמולכ .בורה תטלחה תא לוספל לוכי םימיוסמ םיאנתבו ,בורה תטלחה

 אוה ןכלו ,הקוחה תא דיתעבו ,דוסיה-קוח תא דגונ םיוסמ קוחש טילחהל

.המודכו חוכה ןוזיא ,חוכה ןוסיר ,היטרקומד לש ןויערה הז .לטב

 ןומרכ 'פורפ הז תא וגיצה ךכ ,רתיה ןיב .ןוויכ ותואב ףסונ ןויער שי ןאכ

 טפשמה-תיב לע םויכ רבכ לטומש דיקפתהש םירמואש ,רצינמרק 'פורפו

 רואל םיקוח לש תויקוחה תא קודבל ,הקוח היהת רשאכ וילע לטויו

 לוכיו טפשמה-תיב תניחבמ םג השקה יתייעב דיקפת אוה ,הקוחה

 תמקהל תועצהה ואר( טפשמה-תיבב עוגפל ,רבד לש ופוסב ,םג

 ,הנידמ לכב ינויח אוהש ,טפשמה-תיב לע ןגהל ידכ .)הקוחל טפשמ-תיב

 ,ונעצה ונחנאש ךרדה .דיקפתה תא וילע לקהל ךרד םישפחמ ונחנא

 ,םירחבנ אל ,םינוממ םיחמומ לש הדעו יהשוזיא איה ,רצינמרק-ןומרכ

 דעב עונמל חוכ ןיא הלו םיקוח לש תויקוחה תא קודבתש ,םיגיצנ אל

 הלוכי איה לבא ,יטרקומדה ןויערה תא םאות אל הזש ןוכנ .םירחבנה

.ילוכו ןווכל ,עיפשהל ,העד עיבהל

 ,רצינמרק-ןומרכ לש תאזה העצהה םוקמב תרחא העצהב םינד ונחנא

.תופסונ תויצקנופ ילואו תאזה היצקנופה תא אלמל הלוכיש



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

442
תסנכה דיל ףסונ תיב

 ונחנא .לקהל ,שילחהל ,ןתמל תמאב םיצור םהש ורמא רצינמרק-ןומרכ

 יפ-לע-ףא ,םיחמומ לש וזכ הדעו היהת םאש ,םירמוא םה ךכ ,םיחינמ

 ,וחילצי םהש איה החנהה ,דבלב ץעיימ ףוג הזשו יגוציי אל ףוג הזש

 םיקוח קקוחת אלש תסנכה לע עיפשהל ,םיחמומה לש לקשמה ףקותב

 טפשמה-תיבש םוקמבש ?לעופב הרקי המ ןכל .הקוחה תא םידגונש

 רבד היהי הז ,םיקוח לוספל ,םירקבל תושדח ,ץלאייו תוריתעב ףצוי

 אל טפשמה-תיב םא .םינש המכל תחא וא הנשל תחא היהי הז .רידנ

 תובורק םיתעל ךרטצי אלו ,םיקוח לש תויקוחה תקידבב ןמזה לכ קוסעי

 לש העצההמ האצותכ תורידנ םיתעל תאז השעי וא ,םיקוח לוספל

.יקנ חוור הז ,רצינמרק-ןומרכ

 ינשה תיבה .ץחלה תא ןתמתש תרחא ךרד אוצמל אוה ןאכ ןוידה

 אלש ,םיחמומ לש תיב ,הנוממ תויהל לוכיש תיב אוה ,וב רבודמש

 רמוא טהר ר"דש ומכ ,הקיקח לולשל לכוי אלו הקיקח עונמל לכוי

 ,םינוש םימוחתב םיחמומ ויהי הזה תיבב .תומוקמ המכב לבוקמש

 העד שבגתת הזה תיבבש רשפא .יתקוח טפשמל םיחמומ רתיה ןיב

 סיסב לע ,ןכל .הקוחה תא דגונ ןושארה תיבה תא רבעש קוחה יכ

 קוחה תא םיריזחמ ונחנא :תסנכל ןמוזי הזה תיבה ,וזה העדה

 ולקשת ,הנש יצח ,םישדוח השולש ךותש םכמ םישקבמו םכילא

.שדחמ

?םויה הז תא תושעל םהמ ענומ ימ :ץילמ םרמע 

.הזכ תיב ןיא םויה :רימז קחצי 

 םינומרעה תא ול איצות וזה םיחמומה תדעווש שקבמ ץ"גב :ץילמ םרמע 

.שאה ןמ

.שקבמ ץ"גב אל :רימז קחצי 

.םיחמומהמ ודחפי םיטפוש םתוא :ץילמ םרמע 

 ונחנא .הזב ןד אל אוה .הדמע ןאכ ןיא טפשמה-תיבל :רימז קחצי 

 הלעה ןומרכ 'פורפ .רצינמרק 'פורפו ןומרכ 'פורפ לש העצה לע םירבדמ

 התוא תא גישהל תרחא תורשפא הנשיש רמוא אוה .תרחא העצה םג

 בלשב םיחמומ תדעו הז תא השעתש םוקמבש :הב ןודנש שקבמו הרטמ

 ,קוחה תקיקח רחאל ,רתוי רחואמ בלשב ינש תיב הז תא השעי ,ינושאר

 תויצקנופ אלמי הזה ינשה תיבהש תויהל לוכי .היצקנופ התוא אלמיו

.ללכב הזב ונד אל לבא ,תופסונ

 לע תדמוע םא .ליעמה לכ דעב אלו רותפכה דעב ינא :ןורוא םייח 

 יל ןיא ,רחא והשמ הנממ השע ןומרכ 'פורפ ,רצינמרק 'פורפ תעצה קרפה
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 תרוקיב יכרוצל ןייממ ףוג לש רצינמרק 'פורפ לש וזה העצהה םע היעב

 .ןוילעה טפשמה-תיבל תיפוס תוכמס םע תיטופיש

 דיגהל ךירצ ,רבודמ ובש ליעמה לכ תא םינוב הז רותפכ סיסב לע םא

 אקוודש ,הקיקחה תוכיא לע הלאשל קר יתסחייתה ינא .םיצור המ

 היציזופוא ,היצילאוק ,ןאכ רמאנש המ לכבו תויטנסרטניאב הרושק

.המודכו

 ,ףסונה תיבהש אוהו ,שרופמב הלעוהש ,ףסונ ןיינע םג שי :רימז קחצי 

 תא אל קודבל לכויש רישכמכ לעפי ,רצינמרק-ןומרכ תעצהל ףילחתכ

 דגונ הז םאה הלאשה תא אלא ,הילע רבדמ התאש וזה תויטנסרטניאה

 הלאשה תא שדחמ לוקשל ידכ קוחה תקיקח תא בכעל ,ןכ םאו ,הקוחל

.תאזה

 ןיינע תאז לכב שי ,רתוי הבחר תרגסמב םירבדמ םא :יאדר ססנרפ 

 ימוימויה ץחלה ללגבש ,תסנכ ירבחמ יתעמש ינא .ךורא חווטל ןונכת לש

 דדומתהל םהל השק ,תסנכה תודעווב תסנכה ירבחל םיאשונ גוציי רסוחו

 םיטנסרטניא וא ,םימה קשמ ,לשמל .םיכבוסמ דואמ םיאשונ םע

 ונעמש .הנכה ןמז ותוא ,ביצקת ותוא ןיא תסנכלו םיחמומ םיאיבמש

 ,קלדה קשמב םיטנסרטניאה לכ לע םיטפשמל הטלוקפב לומתא האצרה

.הזב םיקסועש םיפוגה ךותב הרוגס היצמרופניאה המכ דעו

 חווטל תוינידמ לע רבודמ רשאכש ,רמול םוקמ תויהל לוכיש תבשוח ינא

 וא םימב שומישה וא םימה קשמ חותיפ לש םיכבוסמ םיאשונב ךורא

 תויהל לוכי ,תופסונ תואמגוד וא ,קלדב שומישהו קלדה קשמ חותיפ

 היהיש העצהל ינש תיבל םיאשונ ריבעהל וליפא לוכי ןושארה תיבהש

 תועצהמ תרחא הרוצב העצהה תא ןחבת תסנכהש ,רמולכ .חוכ הל

 תסנכהש וא ,הז תא תושעל רשפא ךיא תעדוי יניא יכ םא ,תוינטרפ

 שי םא תעדוי יניא .הקיקחה ןמזב ינשה תיבל תומיוסמ תולאש ריבעת

 ירבחמ תעמוש ינאש תונולתה ונלצאש תעדוי ינא לבא ,םלועב הזכ םגד

 םיאשונ הקימעמ קיפסמ הרוצב ןוחבל םתלוכי רסוח יבגל ןה תסנכה

 תוצובק ידי-לע תסנכל םישגומשו םיכבוסמ דואמ םהש ךורא חווטל

 יניא יכ העצהכ רשאמ הלאשכ רתוי הז תא הלעמ ינא .תויטנסרטניא

.היעבה תא רותפל לוכי ינש תיב םא תעדוי

 ינשה תיבה לע ללכב םינד ונחנא המל הלאשל םירזוח םא :באר דוד 

 ,הקיקחה תוכיא תא תולעהל ןוצרה לע םירבדמו ,גישהל םיצור ונחנא המו

 םיביכרמ המכ שיש בשוח ינא ?הקיקחה תוכיאב הנווכה המ לואשל שי

.רחביהל ךירצ ינשה תיבהש הנקסמל ונתוא םיאיבמש
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 יפטחמ :יתקיקחה ךילהתה איה םויה תומייקה תויעבה תחאש בשוח ינא

 םישדוח השיש דועבו םויה תרבועש הקיקח ,תיטסילופופ הקיקח ,הליל

 ,הדגנ Y הגלפמו הב תכמות X הגלפמ םויהש הקיקח ,הרוחא תרזוח
 ךילהתב רדסב אל והשמש םשור שי .ךפהתמ בצמה ךכ רחא םיישדוחו

 בשוח ינא .תוביצי רתוי ןתונש ,רתוי עוגר יתקיקח ךילהתב ךרוצ שיו

 תיבל הווש תויהל תיבה לעש עבונ הזמ .ינש תיב לש תורטמה תחא וזש

.תורחא תוניחבמ םג ןושארה

 םיקקוחמ םיצורש אוה ,תרבגומ הקיקח תוכיאל םיביכרה דחא .ינש רבד

 עוצקמ הקיקחב ואריש םישנא דדועל םיצור ונחנא .רתוי םייעוצקמ

)( םודיק לולסמ םג וב שיש דבוכמ reerac  htap, ליבומ הזש בשוח ינאו 

 רחא םדקתהל ילואו דחא תיבב ליחתהל לוכי והשימ רשאכ ,ינש תיבל

.דבוכמ רתוי תיבל ךכ

 קר אל ,אשונ ותוא לע הנוש הביטקפסרפ תתל אוה ישילשה רבדה

 .תודבועה תניחבמ םג םימעפל לבא ,אשונל תורושקה תודבועה תניחבמ

 םיכירצו תוינידמ לש תויעב אלא ,תויתדבוע אל ןה תויעבה ללכ ךרדב

 תשגל ךרוצ ץראב שיש בשוח ינא .תונוש םיכרדב ןהילא תשגל

 יווק םעו רתוי ךורא חווטל הביטקפסרפ םע ,תרחא הרוצב םג תויעבל

 רשפא-יאש איה תמאה .םויה תסנכב םימייקש הממ םינוש היגולואדיא

 וסיסב לעש ינשה ךתחהמ רתוי קדוצ ,תסנכב םויה םייקה ךתחהש רמול

.ינשה תיבה םקוי

 םוזיל תורשפאה ינשה תיבל תויהל הכירצש בשוח ינא .יעיברה רבדה

 ןושארה תיבהש ינפמ ,ןושארה תיבה השועש המל ביגהל קר אלו םיקוח

 רחא תיב ךירצ ןכלו ,הליהקה יכרוצלו הנידמה יכרוצל הנענ דימת אל

 םוזיל לגוסמ היהי אוהו ,תרחא הרוצב רחבנו הנוש הביטקפסרפמ אבש

.רתוי חווט יכורא םיאשונב וא רתויב םישיגר םיאשונב קוח

 המוד היצמיטיגלו ןויווש תויהל םיכירצ ינשה תיבלש בשוח ינא ןכל

 הבש תאזמ הנוש הרוצב ךא ,רחביהל ךירצ אוה ןכל .ןושארה תיבל

.תסנכה תרחבנ

?תוריחבה תטיש יבגל ןויער םג ךל שי :רימז קחצי 

 הרוצב ראשיהל תוכירצ דחא תיבל תוריחבהש בשוח ינא .ןכ :באר דוד 

 ינש תיב תאז לכבש בשוח ינאו ,םויה םייקש יפכ תומישר יפל תיצראה

 הנידמה תא קלחל רשפא רשאכ תוימש תוירוזא תוריחבב רחביהל ךירצ

 םיגיצנה .ןטק ךכ לכ אל רוזא הזש ,שיא ףלא 001-051 לש םירוזאל

 תא וגצייו תישיא הרוצב ורחביי ,תאז תושעל תונוש םיכרד שיו ,רוזאהמ
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 ונחנאש בשוח ינאש םוצע ןורתי שי תאזה הטישל .תירוזאה הליהקה

 םיכירצ ,םירחוב ףלא 051 לש רוזאב רחביהל ידכ .דואמ ול םיקוקז

 ינאו רוזאב רג ,יתד ינא םא .הליהקה ךותב תונטק תויצילאוק תונבל

 אלא דבלב םייתדה תולוקב רחַּבא אל ינא ,הננער תא גצייל הצור

 תא ןיבהל ליחתהל ךרטצא ינא .םיפסונ תולוק אוצמלו תאצל ךרטצא

 .הנבה ךותמ ,תויצילאוק תונבלו ןתִא רבדל ליחתהל ,תורחאה תוצובקה

.ילש הריחבל הבושח תויהל הלוכי הצובקו הצובק לכ ,רחביהל ידכ

 ונל שי תיתקוחה הקיקחה תוכיא תא רקבמה שלח ינש תיב :יערדא יסוי 

 םאש בשוח ינא .ודיקפת הזו רחבנ אלש ןוילעה טפשמה-תיב אוהו ,רבכ

 .יתקוחה אשונהמ ירמגל ןוידה תא דירפהל שקבמ ינא ,ינש תיב לע רבודמ

 ןפואב ,יתעד יפל .תויתקוחה לע חקפי אוהש ידכ אל ינש תיב דעב ינא

.טפשמה-תיב הזו הז תא תושעל ךירצש דחא דסומ קר שי יעמשמ-דח

 אוה יכ ןאכ אצמנ אל הפיחמ רגרבצלז ילע ר"דש לבחו( בשוח ינא

 תושיגלו ורא תנק 'פורפ לש תוירואתל ינממ לודג רתוי הברה החמומ

cilbuP לש  eciohC(, אוהש ןוויכמ ףסונ תיב וא ינש תיב הצור ינאש 

 םאתהב תעבקנ וז ,תוכיאה יבגל .רתוי תיתוכיא הקיקחב תוליעיל איבמ

 המ הזו ךכ לע תדמע התאו( תסנכב םויה הרוקש המו ,הצור בורהש המל

 בורל דוגינב םידמועש םיקוח תלבקמ תסנכהש אוה ,)ונלוכ תא דירטמש

 ידכ ,םיתבה ינש ןיב ןוזיא היהיש ידכ ינש תיב ךירצ ןכל .תסנכה ירבח

 .םויה הרוקש גוסהמ תויועט תושעל ינשה תיבהמ ענמי דחאה תיבהש

 םש אל ללכב דחא ףאו יתיירורעש קוח אוהש תסנכב קוח רבע לומתא

 המ םע םיכסמ יד טלחהב ינא ןכל .חבש סמ לע קוח ותוא ,הזל בל

 התא ובש ינקירמאה לדומל בורק יד לדומ לע רמוא סאימחנ 'פורפש

.ינשה לע חקפי דחאשו םיתבה ינש ןיב ןתמו אשמ והשזיא ךירצ

?ןושארה תיבב ומכ בור רצוויי אל ינשה תיבב המל :ןורוא םייח 

 שי רשאכש םיחיכומש םיילכלכ םילדומ שיש ןוויכמ :יערדא ףסוי 

 ןכל .םינטק רתוי הברה םה הזה גוסהמ תויועטל םייוכיסה ,םיתב ינש

 ביבס הבוט האצרה ןימזהל יאדכו ,םיטרפב איקב ךכ לכ יניאש יתרמא

 ינש שיש עגרב ,הטושפ תיטמתמ הניחבמ ךיא ןיבהל ידכ הזה אשונה

 יתייה ,ןכל .תיתועמשמ הרוצב םידרוי הלאכ תונואתל םייוכיסה - םיתב

 הלא ,יתעדל ,יכ ,ינש תיב ןיבל תיתקוחה תרוקיבב ןוידה ןיב קתנל עיצמ

.םינוש םיאשונ ינש םה

 תדעו התייה .חוכיווה ליחתמ ןאכ .הנואת וניא חבשה סמ קוח :ןורוא םייח 

 תא האיבה ,הז תא הרשיא הלשממה ,התוא הנימ רצואה רשש ץיבוניבר



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

842
תסנכה דיל ףסונ תיב

 .ינא םגו ,ץיבוניבר תדעו דגנ התא .הז תא הרשיא תסנכה ,תסנכל הז

.תסנכב בור הזל היה לבא

.תסנכב התייהש הבישי התואב בור שי ,תסנכב בור ןיא :יערדא ףסוי 

 קקוחש קוח הזש ,היינבה דודיעל חבש סממ רוטפב רבודמ :ןורוא םייח 

.ףסכ םיקלחמש הלאה םיקוחהמ הז ,ןותימ תפוקתב

.ןושארה בוביסב רתוי וא תוחפ םילקש ןוילימ 006  :יערדא ףסוי 

.תויתרבח תוביסמ ול םידגנתמ ינאו התא :ןורוא םייח 

 תא קפסמ היה ,ןוכנ םידבוע ונייה םאש ןונגנמ שי :יערדא ףסוי 

 ןתנ ןוילעה טפשמה-תיב ,יתעדל .תסנכה תואישנ אוהו תאזה תרוקיבה

 תועצה םיעיצמש תסנכ ירבחל רמול ,תסנכה תואישנל םילכ קיפסמ

 יניאו יתוכמס וז ,האילמל ןוידה תא ריבעמ יניא'ש ,תויטסילופופ קוח

 לע אלא הזה קוחה לע וישכע רבדמ יניא .'הז תא ריבעהל ךל רשפאמ

 ,הפפכה תא המירה אל תסנכה תואישנ לבא .םייטסילופופה םיקוחה

 ,תסנכה ירבחל םג ךרוצ שי .םיזוחה קוחל )א(16 ףיעסמ תמלעתמ

 ,תויהל ךירצ ךכו ךכש רמוא ביצקתה דוסי-קוחו ,קוח תעצה םישיגמשכ

 אל איהו תאזה הקיקחה תא עונמל תורשפא שי תסנכה תואישנל זא

 איה ,תוליעיה תא גישהל הדיחיה ךרדה הארנכ ןכל .הז תא השוע

.ינשה תא ןזאי דחאש ידכ ,םיתב ינש םיכירצש

 זנטעש היהי הזש בשוח ינא .סאימחנ 'פורפ לש העצהל בורק יד ינא

 הטישב ינשה תיבהו תירוזאה הטישב רחביי דחא תיבש הפי דואמ

 גציימ דחא לכש ןוויכ ,הלאה םיתבה ינש ןיב ןוזיא היהיו תיצראה

 דחאו םיירוזא םיסרטניא גציימ דחא .הנוש הייאר תיווזמ םיסרטניא

.םיילאירוטקס םיסרטניא גציימ

.הנוממ אל ןיטולחל ,רחבנ תיב הז ,םוקמ לכמ :רימז קחצי 

.ןכ :יערדא ףסוי 

 רמאש אלפנ טפשמ וב היהש רפס המ ןמז ינפל יתארק :ריפש לארשי 

 ןיינעה .הנוכנ אלו הנבהל הלקו הטושפ הבושת שי תובכרומ תויעבלש

 היעבה תרדגה תאז ,םויה םייקש ךילהתהמ ןוצר יעבש אל ונאש אוה

 ינש תמאב אוה היעבל תונורתפה דחא .ןורתפ םישפחמ ונחנא וישכעו

 ןורתפ איצמנ ואוב ,ןורתפה הז םיתב ינש אקוודש רמא ימ לבא .םיתב

 ךיא אשונב םיקסע להנמב רועיש םישוע ונייה ןיינעה ךרוצל םא .רחא

 רמוא אל הז ,ףסכ הדיספמ הרבחה ונינבש הנבמב ,הרבח םילהנמ

 רופישל הבושתה יהמ .תונשל ךירצש וא םילהנמ תצעומ דוע ךירצש

.הזה יפיצפסה ןורתפב אקווד ואלו תסנכה לש דוקפתה
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 לוכי .ךכ תויהל בייח אל הז זא ,תסנכ ירבח 021 שי ,הנטק הנידמ ונחנא

 ,עירפמ הז והשימל םא ,רמולכ .םיתב ינשל קלחתת וזה תסנכהש תויהל

 קלחל אוה ןויערהו ,הז תא קלחל ךיא הקינכטה אלא ןיינעה אל הז

 ,הזה יפיצפסה םויבש הרוטקנוינוק רצווית אל תיטסיטטס הניחבמש ךכ

 םוי היה אל ינשה תיבב יכ קוח הזיא וריבעה זאו ,םי םוי צרמב היה

.ןמז ותואב םי

 רצווית םינוש םיתב ינשבש יוכיסה תנטקהל ךרד וזש לבקמ ינא

 רש וא ,םוי ותואב םיוסמ דיגנ לישכהל םיסרטניא לש הרוטקנוינוק

 רבודש םינוזיאהו םימלבה םצעב ןאכו ,ולש םירבחה תא ףוסאי םיוסמ

 ינש אקווד המל ןויערה תא חתפל ךירצ אצומ תדוקנכש בשוח ינא .םהב

 דרשמ ידי-לע הנניאש הרקב תושעל דציכ ,תונויער דוע שי םאה .םיתב

 דחוימב ,תסנכ ירבחמ דואמ הברהש( ןוילעה טפשמה-תיב ומכ הנוממ

 אלממש רחבנ ףוג תויהל לוכי הז .)וינפמ דואמ םיששוח ,םהבש םייתדה

 ,ןכל .טפשמה-תיבב שומישה תוליז תא תענומש היצקנופה התוא תא

 אלו םירטליפ תובר םייפקשמ ביכרהל ,הלאשה תא ביחרהל יאדכ ילוא

 יכ ,םייתנש לכ וא ,םינש ששל רחביי אוה םא הלאשב אקווד דקמתהל

.םש אל דוע ונחנא

 יתייה ,ידיב ןותנ רבדה היה ול .קדוצ ריפש רמש בשוח ינא :רימז קחצי 

 םתטישל םג וא ,ינש תיב םיקהל יואר םאה הלאשל ןוידה תא שידקמ

 אוצמל ,תילמיטפוא הרוצב תדקפתמ אל תסנכהש םיבשוחש הלא לש

 הצובקב אל ,םייקל ונשקבתנש ןוידה אל הז לבא .רחא ןורתפ והשזיא

.היינשה הצובקב אלו וזה

 ריבסמ םולהי כ"ח תא יתעמשו תמדוקה האילמב יתבשי :ריפש לארשי 

 'ינאיורט סוס' איה הקוחהש ששוח אוה ןוויכמ הקוחל 'לגר םישי' ךיא

 םלוכל רורב .הכלהה ינפ לע ןוילעה טפשמה-תיבל תוכמס תתל ותרטמש

 הנבותה יפל תוחפל ,תילנויצקנופ הניחבמש הארנכ .קחשמה םש הזש

 רשפאש ידיחיה רבדה הז יכ ,העצוה רחבנ ףסונ תיב םיקהל העצהה ,ילש

 אל אוהו ,וילע תיטילופ העפשהל תורשפא שי .המכסהל ותא עיגהל

 העצהה תא ןיבמ ינא ךכ .ןוילעה טפשמה-תיבל הזה ךוכיחה תא איבמ

 בושחש םישנאל ,)יוטיבה לע החילס( ןנתא והשזיא תרשפאמ םצעבש

 טפשמה-תיב לש וידיל קחשל אלו הכלהה לש תונוילעה לע רומשל םהל

.רחא תצק קחשמ הזש ,ןוילעה

 ןויערה ,עבש-ראבב הצעומב ןוידב תמאב .תויהל לוכי :רימז קחצי 

 ךותב םיקוחה תויקוח לש תרוקיב רשפאיש ןונגנמ אוצמל היה יזכרמה
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 אל .טפשמה-תיבל ועיגי יסחי ןפואב םיטעמ םירקמ קרש ךכ ,תסנכה

 ,חילצת תסנכהש םיצור לבא ,טפשמה-תיבמ וזה תוכמסה תא םיללוש

 'פורפ לש העצהה התלע זא .המצע תא רקבל ,ףסונ ןונגנמ תרזעב הזו

 ורמא ,םהלש העצהה יבגל תולאש ולעוהש ןוויכו ,רצינמרק 'פורפו ןומרכ

 תיב ,ףסונ תיב איהו ,תאזה הרטמה תא גישהל תרחא תורשפא תקדבנש

.תופסונ תויצקנופ םג אלמל ילוא לכויש ,ינש

 וא ףסונ תיב םיקהל יואר םא הלאשב ןודל ונשקבתנ אל ,םוקמ לכמ

 ונישעש המ .הלגמ תסנכהש תויעבב לפטל תרחא ךרד שי םא וא ,אל

.תוכמסה בתכל דוגינב יתפטח ,תחתופה העבצהה תא ,ןאכ

 ינש תיב םיקהל הטלחה שיש החנה תדוקנמ תאצל ונשקבתנ ונחנא

 שי םאה הלאשב רתוימל ןוידה תא ךפוה אל הז .םיתייצמ ונחנאו

.םוקמה אלו ןמזה אל הז לבא ,ינש תיבל הקדצה

 ,םיסרטניא יפל תלעופ תסנכהש הז דגנ הנעטה המ ןיבמ יניא :טהר ידיג 

 לש םרעצל .היטרקומד תאז ,קחשמה םש הז ירה .ילוכו היצילאוק יפל

 רוטקס לש סרטניא םהל שיש תוגלפמ רתוי הברה שי ,םישנא הברה

 זא .םירחא םירבד ינימ לכמו תוריחב ילוקישמ רתיה ןיב עבונ הזו םיוסמ

 םוש םהל ןיאש םיאלפנ םישנא וב שי רשא יקנ תיב הזיא לע םימלוח

.הזכ והשמ וא סרטניא

 הרוצ יהשוזיאב המ םושמ תריוצמש ,תירבה-תוצרא לע לכתסמ ינא

 תויצילאוק תונבל אל םא סרגנוקה ירבח םש םישוע המו תאזכ האלפומ

 םיבאשמ ריבעהלו םיבאשמ ול ריבעהל ידכ ,םהלש רוזאל גואדל ידכ

 םישוע םהו םיתב ינש םש שי ?םש בוט רתוי המ .םהלש רוזאב םירישעל

 ינש תיב .ןוכנ הז ,המיסח אוה םיתב ינש לש ןויערה .םירבד םתוא תא

 .ןושארה תא םוסחי םגו ןסרי ,תולבגומ תויוכמס םע וליפא ,חרכהב

 דיגי אוהו קיפסמ דבוכמ היהי ינש תיב םאש ךירעמ ינאש הזה ןבומב

 ינש תיב .םירקמה בורב וקקוחי אלש ךירעמ ינא ,קקוחל יאדכ אלש

 אל ונחנאש איה תסנכה לש תויעבה תחאש ןיבהל ךירצ .בוט אוה הזכ

 דיה תא תומירמ ןלוכש תוגלפמ םע 05-ה תונש לש תסנכ לע םירבדמ

 תיב הנבנ ונחנא זא .ונלש היעבה וז ילואו ,הלאה םינמזה ורבע .דחיב

 .תסנכב הפי ,יתעדל ,םיגצוימ םירוטקס ?םירוטקס גצייל ליחתנו ינש

 הצור יתייה ינאש םירוטקסה אל ילוא ,םלוכ אל םא ,םירוטקסהמ קלח

 גוציי אוהש בשוח ינאו ידרח גוציי רסח אל םויה לבא ,םיגצוימ ויהיש

 ,דואמ הלע יברעה גוצייה ,הייסולכואב םקלחל רבעמ ילוא ,דואמ בחר

 גצייש ינש תיב םיצור ונחנא ,המ זא .דואמ הלע םינוש םיגוסמ גוציי
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 ובשיש ינש תיב הזיא השענ ךיא ןיבמ שממ יניא ,תרמוא תאז ?המ

 ינימ לכו םיחמומ חקינ תמאב ןכ םא אלא ,'םיפוסוליפ-םיכלמ' וב

 תובחרנ תויוכמס םהל ןתינ אל זא לבא ,םתוא הנמנו םירחא םידבוכמ

.רחבנ תיב דוע ךירצ המל ןיבמ יניא ,תרמוא תאז .יטרקומד אל הז יכ

.בכעל תלבגומ תוכמס םהל היהתש רמוא התא :רימז קחצי 

 תוריחב ויהי םא .ריבס וניא לופכשהש בשוח ינא לבא ,ןכ :טהר ידיג 

 ןעמל דובעי אל רוזאה לש גיצנה ?לופכש היהי אל הז ,תוירוזא

 םירבדה ליבשב םירחא םירוזא לש םיגיצנ םע תויצילאוק הנביו רוזאה

 הז םיוסמ ןבומבש בשוח ינא ?רתויב םייטנסרטניאהו רתויב םייצראה

.לופכש היהי

 תוביוחמה תא רוציל םוקמה אל אוה ינשה תיבה :יאדר ססנרפ 

 תוביוחמ איה תירוזא תילאירוטקס תוביוחמ .תירוזאה תיטילופה

 ץעיימ תיבל השורדש תיללכ תויחמומ הניא איהו ,תמיוסמ הייסולכואל

 ונחנא םא ,רמולכ .ךופה קוידב הזש יל הארנ .ךורא חווטל םה וילוקישש

 לע תויהל הכירצ תסנכה אקווד ,הזכ דחא תיבו הזכ דחא תיב םיצור

.ינשה תיבה אלו תירוזאה הריחבה סיסב

 והשזיאב תוכמסו תורשפא סינכהל םוקמ שיש בושחל הטונ ןכא ינא

 הברהו ,רתויה לכל ,םינש עבראל איה תסנכ .הזיזפ הקיקח בכעל םוקמ

 רצק יטילופ ןורתי גישהל ןוצר םע הז םימעפ הברה ,הזמ תוחפ םימעפ

 תסנכה לש הנוהכה רוציק םע דוחייבו ,ונלצא אקוודש תויהל לוכי .חווט

 תיבהש רבד בכעל תורשפא שיש ןויערל םוקמ שי ,תונורחאה םינשב

 תושעל ךירצש ףוגה לבא ,הרבחה לכל תויולע ול שישו זיזפכ האור ינשה

 אקווד תויהל ךירצ הז .תיטילופ הניחבמ לרטונמ תויהל ךירצ הז תא

 םייונימ ןיב בוליש ךירצ ,ךכ םאש תבשוח ינא .רוביצ ישנא לש תיב

.תוטלחהה לע יטילופה ץחלהו ףחדה תא ןתמל ידכ הזו הריחב ןיבל

 לוכי ינשה תיבה - יערדא 'פורפ םע םיכסמ ינא :ץיבומרבא רימע 

 היצילאוקב ךרוצמ םיעבונה םיקוח תקיקח לש העפותה לע רבגתהל

 ,םיחטשב קוסעי אל ינשה תיבהש תויה לבא .םיחטשה תלאשב הרוקמש

 תועצמאב לטבל ןתינ הבר הדימב ןכלו תאזה היצילאוקל קקדזי אל אוה

.םיקוחה תקיקח תא ינשה תיבה

?ןוה תועקשה דודיע קוחב קוסעי אל ינשה תיבה :ןורוא םייח 

.קוסעי אוה :ץיבומרבא רימע 

 ?םיחטשב קוסעי אל אוה שוריפ המ ?םיחטש ןיא םשו :ןורוא םייח 

.תואמגוד תורשע ךל תתל לוכי ינא
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.תוינידמ תויגוסב קוסעל ךירצ אל אוהש בשוח ינא :ץיבומרבא רימע 

 םילשורי קוחב ?קוסעי אל אוה ןוה תועקשה דודיע קוחב :ןורוא םייח 

?קוסעי אל אוה ןלוגה חופיס קוחב ?קוסעי אל אוה

 ,הקיקחב קרו ךא קוסעי ינשה תיבהש רמול ןווכתמ אוה :יערדא ףסוי 

 תיביטרלקד הקיקחב קוסעי אל אוה .ןומא יא תעבהב אלו תוזרכהב אל

.הקיקחב רשאמ ץוח ,רחא רבד םושב אלו

 תסנכה לש היעבכ ספתנש הממ וא היעבהמ קלח :ץיבומרבא רימע 

 רחביהלו ךישמהל תסנכה ירבח לש ןוצרה וא ךרוצהמ עבונ ,םויה

 תורהצהב םג םזילופופל ליבומש המ ,תוריחבב םגו סירמיירפב םג

 םהל ןיאש םירשכומ וא םיבוט םישנאש בצמל ליבומו ,הקיקחב םגו

 יטסילופופ יתרושקתה קחשמה תא קחשל םינכומ םניאש וא/ו ףסכ

 עגונב( עמשמ יתרת ,םתגלפמ ךותב תולוק ינלבק אל םהו ,םויה שרדנש

 רחבנ תיב תויהל לוכי אל ינשה תיבה .רחביהל םילוכי םניא ,)םינלבקל

.וב םג ומייקתי תועפות ןתואש ששחה לשב

 רזגמ ידי-לע קר אל הננערב רחביהל ןוצרה לע רביד סאימחנ 'פורפ

 אקוודש בשוח ינא .ילוכו ינשה דצה תא ןיבהל ךרוצ היהי ןכלו דחא

 אלש בצמלו ,תודידרל ,םזילופופל ליבוי םלוכ ידי-לע רחביהל ןוצרה

 תסנכ ירבח ברקב םויה הרוקש המ ,תויתוהמ תולאשב הערכה היהת

 תושארל םידמעומכ םמצע תא ודימעהש הלאכ וא תוגלפמ וא םינוש

.הלשממ

 ,םינש שש לש תחא היצנדקל הנוממ תויהל ךירצ הזה תיבהש בשוח ינא

 רוזחל אלש ,ינשה תיבל םינוממש םישנא םתוא לש תובייחתה ףיסוהלו

.הקיטילופל ךכ רחא

 שי םויה תסנכב .דואמ יתוא קיסעמ תוילאירוטקסה אשונ :ןורוא םייח 

 .וב חילצמ םהמ דחא קרו םיקהבומ םירוטקס השימח-העברא לש לוצינ

 רבדנ םא ,םינוליחה .םהלש רוטקסה תא גצייל םיחילצמ אל םיסורה

 םיחילצמ אל םיזורדה ,םהלש רוטקסה תא גצייל םיחילצמ אל ,יוניש לע

 רוטקסה תא גצייל םיחילצמ אל םיוודבה ,םהלש רוטקסה תא גצייל

 ,לדגמה לכ תא םינוב ונחנא הילעו תחא הצובק קר החילצמ .םהלש

 החלצהה איה לבא תילאירוטקס דואמ הדמע תגציימ םנמא איהש

.יתרמא רבכש קומינמ

 םיקומינמ הלשממהמ םויה שרפ ןמרביל יכ ?חילצמ אל ןמרביל המל

 םילועל תואתנכשמה תא ורדיס אלש תוביסהמ אלו ,ךוסכסב םירושקש

 תילארשי תוחרזא לייחה לש אמאל ורדיס אל וא ,תוצעומה-תירבמ
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 שרפ אל דחא ףא הז לע .הידגרטה תא םיריכמ םתאו גרהנ אוה םרטב

 שרפ אוה ?שרפ אוה המ לע .הז ללגב יתלשממ רבשמ ןיאו הלשממהמ

 חוכ ןומה ילוא ול שי .חוכ ןיא רוטקסל .חוכ ול ןיא ןכלו ינידמ אשונ לע

 יבגל רבד ותוא .רוטקסל רוזעל תלוכי םוש ול ןיא לבא ,הלשממ ליפהל

 העבצהה רשאמ תילאירוטקס רתוי העבצה שי .םיברעה תסנכה ירבח

 ורמאו םייברע םיחרזא ונילא ואב .תסנכב חוכ םוש םהל ןיא ?תיברעה

 םירמואו בגנב םירבח םויה דע יילא םיאב .רבד םוש םישוע אל םהש

 .םירשהמ קלח םע רבדל לוכי תוחפל ינא יכ רתוי םתוא גציימ ינאש

 וישכע יכ המכו המכ תחא לע וישכעו ,םתא רבדל לוכי אל ענס-א בלט

 ,םלוקב רחבנ אוהש םיחרזאה יניעב םגו הלשממה יניעב ספתנ אוה

 אוה .ותוחכונב םג הז תא רמוא יתייה ,ןאכ היה אוה םא .תושרה גיצנכ

 אוה ולש םויה רדסב יכ ?המל ,בגנב ונלש גיצנ רשאמ רתוי תושרה גיצנ

 ךוסכסה לש ןבומב רתוי םויה לארשי ייברע לש גיצנכ ומצע תא ספות

.םיוודבה לע הנגה לש ןבומב רשאמ

 יתלוכיו ,ינש דצמ ענס-א בלט תא וחק ,דחא דצמ ןמרביל תא וחק

 ןאכ תוילאירוטקסה לע חוכיווה לכ זאו ,תואמגוד דוע ףיסוהלו ךישמהל

.םירחא םידממ לבקמ

 תא וא םומינימה רכש קוח תא ילאירוטקסה ןוידה ךותל וסינכת לא

 תסנכהש םירמואו ץרפ רימע כ"ח לש םדא חוכ תורבח לש קוחה

 ויתובקעבש קוח הקקוח איה ,וארת ,הנהו םייטסילופופ םיקוח תקקוחמ

 ,בוט אל וא בוט אוה קוחה םא חוכיוול סנכנ יניא .םידבוע ורטופי

 קוח ריבעהל חילצה רימע כ"ח .תאזה הירוגטקב אל הז הרקמ לכב לבא

 ילאירוטקס קוח אל הז ,םדא חוכ תורבח לש קוח וא םומינימ רכש לש

 ילבקמ לש רוטקס שיש חטב .ןמזה לכ ןאכ םירבדמ ונחנאש ןבומב

 הז לבא ,םדא חוכ תורבחב םידבוע לש רוטקס שי חטב ,םומינימ רכש

.ןוידה אל

 הקיקחה השעמב תוניצרב וישכע וקדבת ?לרטנל םיצור קוידב המ

 תא גציימ בגנה קוח ?בגנה קוח גציימ ימ תא ,תסנכה לש תוגהנתהבו

 לכמ זא ,הסנכה סמ םימלשמש %2 שי בגנב םיוודבה ןיב .םיוודבה

 אוה .תובוחרב תונגפהל הז לע ךלה טהר תייריע שאר ,םלועבש םיאשונה

 .םהמ דחא ןבומכ אוהו הסנכה סמ םימלשמ אל %89-ש הז לע ךלה אל

 םואתפו .ןאכ הז תא רמוא םג ינא ,תישיא הז תא ול יתרמאש תויה

 סמב תולקה לע ?המ לע ,בגנב םיוודבהו שדב יניפ ןיב היצילאוק התייה

 גיצנ היהיש וא ?םיוודבה תא ,בגנב גציימ שדב יניפ ימ תא .הסנכה
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 רתיממ ,רמועמ וא חותיפה תורייעמ בגנב םידוהיה גיצנו בגנב םיוודבה

?ילוכו

 חוכיו אוה ,תללוכה הייארה תא האורש הזה םרוגה יכ הז תא רמוא ינא

.םירחא םיריצ ךתוח אוהו רחא רושימב ,רחא ירמגל

 ,תעד בושיי לש ,בכעמ ,חקפמ ןונגנמ דוע אוה ינשה תיבה םא ןכל

 אל אוה .העושיה אובת הפמש בשוח יניא ,יעוצקמ ןויסינ תריבצ לש

 תועבונ הלאה תויעבה יכ וישכע ןאכ ונרבידש המ לכ לע תובושת ןתונ

 יאוולהו תילארשיה הרבחב תיגולויצוס ,תיתוברת ,תיתרבח תואיצממ

 רשפא-יאש ומכ .קירט הזיאב הז תא רומגל רשפאש בשוח יתייהש

 הרבחב ארונ רבד שיש םעפ לכ יל ורמא .הנש 43 ךשמב רומגל היה

 רבגתהל קירט אצמנ אוב ,םיחטשה לש אשונב וקית שי ,תילארשיה

 ןוויכל עירכיש בור רצווייש דע ,רזע אל קירט םוש .םתיאר .וקיתה לע

 ירטנמלרפ קירט ןיאו תואיצמה ךותב הנבומ וקיתה .לרטני וקיתה ,דחא

 תויעב רותפל םיירטנמלרפ םיקירט םישפחמש ןמז לכ .ותוא רותפיש

 יתייאר ךותמ הז תא רמוא ינא ,טנמלרפה ךותמ הז תא רמוא יניא( דוסי

 רבדה ,ונלש תולשפה לכ תא וישכע בוזענ .דבוע אל הז ,)תואיצמה תא

 לא ,םירעפה לא רבחתי הזה ןוידהש עיצמ ינא .תואיצמב דבוע אל

 .תואיצמב םיאצמנש םיסרטניאה ידוגינ לא ,תויוחיתמה לא ,םיעסשה

 ,לבקל ןכומ התאש ,העוט ינא םא יתוא ןקתו ,ןיבמ ינא :רימז קחצי 

 ןמ והשמ ,ןסרמ ,ץעיימ ,חקפמ לש דיקפת םע ףסונ תיב ,תובהלתהב אל

?ןוכנ .הזה גוסה

.תיב םולש ללגב הז .ןכ :ןורוא םייח 

 עיבתו ,ךתוא לואשל הצור ינא וזה החנהב .תובהלתהב אל :רימז קחצי 

 ,לבקל ןכומ התאש ומכ ,הזכ תיב ,ןאכ ועיבה םידחאש ומכ ךתעד תא

?הנומי וא רחביי

.םיינשה לש היצניבמוק :ןורוא םייח 

 ךל ןיא ןיידעש וא ,תצק ביחרהל םג ןכומ התא :רימז קחצי 

?העד

 הלוכי יתעדל .תונויער ינימ לכ הפ שיו רמוחה תא יתארק :ןורוא םייח 

.תיקלח תויגוציי ומכ והשמ .םיינשה לש היצניבמוק יהשוזיא םיאתהל

 לטנ לע והשמ רמול הצור ינא .הזה טדנמה םע יל השק :רודירמ ןד 

.תחכומ תויהל הכירצש רופישה תדימ לעו עונכשה תדימ לע ,הייארה

 לש תוררופתהה תרגסמב .ןכוסמ דואמ אוה ייניעבש דחא ןיינע שי

 תוביציה .תודסומה לש תוימיטיגלה תא םידבאמ ונחנא ,תומכסהה
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 עיצמש ימש בשוח ינא לבא ,יונישל דגנתמ יניא .יוניש שישכ תרערעתמ

 עונכש תדימ ךירצ ,תינש .הייארה וילע לוכ םדוק ,לודג יונישו ,יוניש

 יתועמשמ רופיש היהיש ענכושמ תויהל ךירצ ,תישילשו ,דואמ הלודג

 ,הזכ רופיש שיש לודג עונכש ןיאו דואמ יתועמשמ רופיש ןיא םא .דואמ

.תאז תושעל אל עיצמ ינא

 הזב תעגל אל יוארש בשוח ינא ,רוזעי אל תצקו רוזעי תצק הזש ןכתיי

 םיעדוי םישנא .ןוטלשה תודסומ לש תוימיטיגלה תא םירערעמ ונחנא יכ

 דקפתמ אוהו טפשמ-תיב שיו רדסב הזו התוא םירחוב ,תסנכ שיש

 םעפו ךכ הז םעפ ,םייונישל ןותנ לוכהש עגרב .םינשמ םוי לכ אלו

 דסומ הז םעפ ,'ב ךרדב םיכלוה םעפו ,'א ךרדב םיכלוה םעפו תרחא

 ךלוה תינבמהו תיגולוכיספה תוביציהמ והשמ ,ינש דסומ הז םעפו דחא

 הרעה וז .הב םירערעתמ םירבד הברה הכו הכ ןיבש הרבחב דוביאל

.םייונישל תועצה לע תיללכ

 ,הקיקחה לש תלבסנ יתלבה תולקהש בשוח ינאו ,ןוסיר דעב ינא

 ןוכנ .םירצק םיחווטב םיבשוח ינרדומה ןדיעב םישנא .תיתייעב דואמ

 םתוא םיאור םה יכ ,םוי ידמ םיאקיטילופה לע םיעיפשמ םירחובהש

 ,םירצק םיחווטל םיבשוח םיאקיטילופה םג ןכלו היזיוולטב תמא ןמזב

 םירטליפ הברה ךירצ .רחבנל רחוב ןיב הזה רישיה רשקה םייק ןכל

 ץוחלו ףופכ היהי אל תסנכב טילחמה יאקיטילופהש ידכ 'םיכוותמ' לש

 יתעמש םויה .רקובה לש להקה תעדו ברעה לש רקסה ידי-לע ןמזה לכ

 ללגב רקיעב יוניש השע ןורש הלשממה שארש ריבסמ לטסירק ןנח תא

 םא לבא ,הרקמב ודעב דואמ ינאש יוניש ,רבעש ישימח םוי לש םירקס

 תונורתפ תוכירצמ ונלש תויעבה יכ דואמ ער הז ,םירקס יפל לעופ הז

.רצק חווטל םיבשוח ונחנאו חווט יכורא

 ינא לבא ,תויוחתפתהה תא תוכבל בהוא יניא .תסנכב הז תא האור ינא

 תונוכנב הדירי שי טלחהבש ,תסנכב תובר םינש רחאל ,רמול חרכומ

 טבמ ,'תללוכ תימואל תוירחא' ארק ןורוא רמש המ ךותמ לכתסהל

 םינכומש םישנאה רפסמב הדירי שי .חווט ךורא רתוי ,ילאירוטקס תוחפ

 וא 'תוירחא תצובק' םעפ הזל ארק טחוש הגייב םהרבא .הז תא תושעל

 וא הדובע וא דוכיל הז םא בושח אלו ,הצובק וז .'תוירחא לש הביל'

 ,ירעצל ,םויה .םתוא םישוע אלש םירבד שיש תעדויה ,ל"דפמ וא צרמ

 אלש םירבד .ותוא םישוע אלש רבד ןיא .תסנכב הזכ רבד טעמכ ןיא

 תא דבכמ אל אוהש דיגהל לוכי רש םויה .םישוע ,ךתעד לע הלעמ תייה

 תונשב םעפ .ותוא רטפמ אל דחא ףא .םולכ הרק אלו ץ"גב תטלחה
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 יכ ,הרוק אל םולכו ירשפא הז םויה ?הזכ רבד תויהל היה לוכי 05-ה

.תוידוסי תוגהנתה תומכסומ תורבשנ

 רשק ילב הייארה חווט רצוק לש השק היעב ונל שיש הדומ ינא ןכל

 תולבקתמ הל תורומתהשכ הטלחהה לש וזה תוזירזהו תיטילופה העדל

.דואמ רהמ להקה תעדב

 אל דחא ףאש קפס ןיא ,ףסונ תיב לש ותעיבק ךרד לע בשוח ינאשכ

 ןיד-ךרוע וא ןובשח האור וא רוספורפ ארקיי םדאשכ םג .חוכ לע רתווי

 הקולח היהת וז .ותוא הנמיש רוטקסל ךייש היהי אוה ,היישעת לעופ וא

 רורב הז .םוקמ לכמ הז ,הדובעהמ הז ,דוכילהמ הז ,ס"שמ הז ,תרדוסמ

 םידרול שי ?הילגנאב םינמתמה םידרולה ימ ?הילגנאב המ ,בגא .ירמגל

 ויהנ םה לבא םידמחנ םידוהי ,דואמ םיבוט םישנא ,קוידב ונומכ

 ןכל .םינרמשה ידי-לע הזו רוביילה ידי-לע הז ,ולש ןמזב דחא לכ םידרול

 .יטילופ אל הז תוקוחר םיתעל .ירמגל םייטילופ תויהל םילולע םייונימה

 תסנכב ויה רבכש םישנא הלא .הזה תיבה האריי ךיא עדוי ינא ןכל

 הארנש המ הזש ששוח ינא .םירחא םייטילופ םיברוקמ וא התוא ובזעו

 הפיא םיעדוי אל ונחנא .םויכ וב םיקיזחמה ידימ טמשיי אל חוכה .םש

 רותפי הז תמאב םאה ונלש תואיצמב תוארל ךירצ ןכל ?םייח ונחנא

.ןורתפה הז םאה איה הלאשה .תמייק היעבה .היעב וזיא

 ורמאו ,תיתגלפמ אל איהש תילאירוטקסה תויגוצייה יבגל ןורחא רבד

 רבכ ןיא הבר הדימב ירה .ולש הצובקהו רבח לכ .םיחכונה הז תא

 ץרפ כ"חל קר אל .ולשמ םוי-רדס שי דחא לכלו תיתגלפמ תעמשמ

 םג אלא ,םידבוע תרבח ריכזמ וא םידבוע ןוגרא שאר בשוי םג אוהש

.יפיצפס דואמ רוטקס שי םהמ םיברל ,תונושה תוגלפמב םירבחל

 רוטקס שיש בשוח ינניא .ילאירוטקסה גוצייב היעב שיש בשוח ינניא

 ,וילע תרבידש יסורה רוטקסהמ לודג קלחלש בשוח ינא .גצוימ וניאש

 ,יניתשלפ-ילארשיה ךוסכסה אשונב תורורב תועד שי ,הזכ רוטקס שי םא

 רזגמהמ תולוק ולבקי ןמרביל וא יקסנרש םשב הגלפמ שאר בשוי ןכל

 יבגל םג רבדה ךכ .ףידעמ יסורה רזגמהש המ תא םיפידעמ םה יכ הזה

.םירחא םירזגמ יבגלו ס"ש עיבצמה רזגמה

 ,הזה וקיתהש העדב ינא ,תילארשיה הרבחב וקיתה לע םירובידה תורמל

 ינא .םולש תושעל תמאב עירפה אל ,הנש 03 רדגומ היהש יפכ תוחפל

 ןיב היה וקיתה .קרב הלשממה שאר לצא דואמ הפי חכוה הזש בשוח

 המ ליבשב קיפסמ רתוול המיכסה ןהמ תחא אל ףאש תוצובק יתש

 וא הפ רובעי לובגה םאה הלאשה לע הברה וניניב ונבר .תאפרע הצרש
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 היה הז .םהילע ליבק הז אלו הז אלש ורמא םיאניתשלפה לבא םש

 .יטנוולר אל חוכיו ,הבאטבו דיוויד פמקב חכוהש ומכ לבא ,אלפנ חוכיו

 ןוילעה תיבה יתעד יפל .וילא סנכא אל ינא לבא ,הזכ חוכיו שי םויה

 קוסיעה .יטנוולר אל אוה ,הזב קוסעי אל אוה םא .הז תא רותפי אל

 תויביצקת תועצה ךרד ,םיקוח ךרד אוה - ןורוא רמ רמאש יפכ - הזב

 יתיאר .הלאה םירבדה לכב קסוע ביצקתה ?קוסעי אוה ביצקתב .ילוכו

 םיפסונ םיבושייל וא םימודא הלעמל הריבעה םיפסכ תדעווש םויה

 רוטקסה ומכ ,ךכב םיקסועה תסנכב םירוטקס שי .םילקש ןוילימ 061

 תואמגוד עברא תתל לוכי ינא .תסנכב ליעי דואמ אוהש יאלקחה

 ,םיצוביקה רדסה :היינשה ,םיבשומה קוח :תחאה :הזה רוטקסה תוחלצהל

 הז םא רמוא יניא .תועקרקה ירדסה :תיעיברהו ,םימה יריחמ :תישילשה

 המגוד וז םימה יריחמ .תונכב דבועו גצוימ רוטקס הזש אלא ,ער וא בוט

 ימיב םימה יריחמ תא תולעהל חילצמ תייהש דע ,םינש ךשמב .תיסלק

 ידכ ךות קחמנ היה ןוכדעה לכ ,םתוא ןכדעל ידכ קר וליפאו היצלפניאה

 גצוימ וניאש ףא דואמ חילצמש רוטקס םה םג ,םילחנתמה .היצלפניאה

 תרבעהל איבהל תלוכי ול שיש איה הדבוע .תסנכ ירבח הברה ידי-לע

.םיבאשמ

 שי םמצע םירוטקסל .האלמ תויגוציי ,יתעדל ,שי תוילאירוטקסל ןכל

 לודג רוטקס .םהל סחייל םיצור ונחנאש הלאמ םירחא תויופידע ירדס

 ןכלו רתוי ותוא ןיינעמ יברע-ידוהיה ךוסכסהש ,רמוא תילארשיה הרבחב

.םירוטקס לש היעב ןיא יתעד יפל

 בשוח ינא .ישממ ךרוצ םהב ןיאש םייוניש דגנ ינא .יתעד תא םכסמ ינא

 םיקושיח הברהש הרבחב קזנ םהב שי אלא תלעות םהב ןיאש קר אלש

 תלעותה תא האור יניא ,הז תא רמוא ינאש ירחא םג .הכותב םיפפורתמ

 לבא ןויערכ בוט אוהש םירבדה גוסמ הזש בשוח ינא יכ ,ףסונה תיבב

 חילצי אל הז .ליבוי רבדה ןאל תופצל תוסנל יאדכ ותוא שממל ידכ

.הז תא בוזעל עיצמ ינאו

 יתלחתה .רודירמ רמ לש םירבדה םע המיכסמ ינא :יאדר ססנרפ 

.דגנ ינאש יאדווב וישכע לבא ,קפסב ינאש יתרמאו

 תטישמ תעבונה היעב שיש רמוא התא ,רודירמ רמ :רימז קחצי 

 ,תללוכ הייאר םהל ןיאש - תסנכה ירבח לש תוישיאהמו ונלש הריחבה

.תוזיזפב םילעופ םהו ,תקפסמ תוירחא םהל ןיא

 ןונגנמ לע קר אל ינשה תיבה לש תאזה תרגסמב בושחל ונשקבתנ

 ילוא אלא ,תסנכה דוקפתב םויה תומייקה תויעבה לע תונעל לוכיש
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 תוכיאה תא תולעהל ,רפשל ,ביטיהל לכונ ,ינשה תיבה תועצמאבש םג

 םיאקיטילופה ,הקיטילופב קוסעל םיכלוהש םישנא לש המרה תאו

 עיגהל םינכומ אל םויהש םישנא ךושמל רשפא ,ינש תיבל .םייעוצקמה

.ןושארה תיבל עיגהל םילגוסמ אל וא

 תא ףילחהל אל ךא( ןסרל ,ץעייל ,חקפל אבש תיבש רורב ,םוקמ לכמ

 אל ,דוכילה זכרמ ירבח אל .םישנא לש הנוש גוס לולכל ךירצ ,)תסנכה

 ,ורמא ןאכ םידחאש ומכ .היסנפל ואציש הלא ילוא ,הדובעה זכרמ ירבח

.םינוש םיגוסמ םיחמומב רבודמ

 רוציל תורשפא ןיאש ענכושמ תמאב התא םאה ,ךתוא לואשל יתיצר

 היהי ,ורקיעב ילוא אלא ולוכ אל ,ףסונה תיבהש ךכל איביש ןונגנמ

 .תרחא וא וז תיטילופ ךרדל םיביוחמ שארמש םיאקיטילופמ אל בכרומ

 ידי-לע הימדקאה ךותמ ונומיש םישנא ךכו ךכ הפ ויהיש ,לשמל

 קלח ותואל האלה ןכו ,סומידב םיטפוש ךכו ךכ ,םיימדקאה תודסומה

 הזש בשוח התא .םירחבנ לש קלח םג היהי ודצל ילואו ,םיחמומ לש

?ישעמ יתלב ןיטולחל

 רשפאש עדוי יתייה ול ,ךרדה לכ ךתא תכלל ןכומ ינא :רודירמ ןד 

 לשמל ,תיטילופ הריחבל דומעל ךירצ אלש קלח וב היהיש הנבמ םיקהל

 ליג דע ,טפוש ומכ ,חיננ ,הכורא הפוקתל ורחבייש הימדקאה ןמ םישנא

.שדחמ רחביהל ךירצ ונניאש רקיעה ,םיעבש

.הנש 51 לש תימעפ דח הפוקתל וא :רימז קחצי 

 הריחבהש דבלבו לודג רופיש תישע זא ,םינש רשע וא :רודירמ ןד 

 תואטיסרבינואהש דיגת םא .םימייקה םיאקיטילופה ידי-לע אל איה

 .םויה המגמה וז ירה '?תוללכמ אל המל ,םואתפ המ' ךל ורמאי ,הנרחבת

 תויהל לוכי .ךישמהל הצור יניא .הז קר המל :ורמאי ,םיכסמ התאש דיגת

 הזש תויהל לוכי ?םיברע ילב היהי הזש תויהל לוכי ?םישנ ילב היהי הזש

?םיאקורמ וא םינמור ילב היהי הזש תויהל לוכי ?םיזורד ילב היהי

 רבדמ התא םא .רקיעה תא םידבאמ ,יגוציי תויהל ךפוה הזש עגרב

 ןימאמ יניא לבא ,דעב ינאש רמול ששוח ינא ,יגוציי אל והשמ לע

 .הרקי אל הז יתעד יפל ,יגוציי אלו יתוכיא והשמ הז םא .ירשפא הזש

 ,יטסיטילא דואמ והשמ םע וליחתהש תונידמ שי ,תורחא תונידמב

 םתמרב םיהובג רתוי תצק םהש םירייש וראשנו ,תויטרקומד אל תונידמ

 םהש ?סנמוק תועמשמ המ .)םירחבנה תיב( סנמוקה לש תוריחבה רשאמ

snommoc, םגש ןוזיא ךל אצי זא .הלעמלמ אל םה ,םיטושפ ונייהד 

 והשמ שארמ רוציל לבא .היהש המ אל רבכ אוהו רפומ אוה םויה
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 הלעמו 041 םהלש לכשמה תנמש םישנא קר םש ובשיש הזכ יטסיטילא

 ?סרטניא םוש םהל ןיאו ןיטולחל םייקנ םישנא תמאב םלוכ םהש וא

 תושעל רשפא םא עדוי יניא .ולש 'ףוסוליפ ךלמ'ב הז תא השעי ןוטלפא

 ןוכמה לוכי הזכ ףוג .תויוכמס םהל ריבעהלו תינרדומ הנידמב הז תא

 הלאשה לבא .תולודג ידמ רתוי תולבגמ ול ןיא םא ,רוציל היטרקומדל

 קפסב ינאו תויוכמס ול ריבעהל םייתמאה רוביצה יגיצנ ומיכסי םא

.ירשפא הז םא

 ליחתי אוה ךכ ,חלצומ ךלהמכ ריוצמ תויהל לוכיש ךלהממ ששוח ינא

 ךותמ זא .םדוק יתראיתש האצותל דואמ רהמ ונתוא ליבוי אוה לבא

 תא רערענ רקיעבו ,העורג רתוי דוע איהש האצותל עיגנ ,בוט ןוצר

 לוכי יניא לבא ,הזמ בהלתמ יניא ןכל .הל םיליגר ונחנאש תוביציה

 עיגריש ףוג היהיש בצמל עיגהל רשפא .ךרע ןיא תרמאש םירבדלש רמול

 הז תא םיקהל רשפאש האור אל דוע ינא .םיימעפ לכתסי ,ןיינעה תא

 .העוט ינא ילוא לבא הנידמב

 היעבה .ןיינעה תא רתופ אל אוה םג יתעדל לבא ינש תיב לע יתרביד

 יניא .תידסומ קר אלו הקומע תיתוברת איה הרקיעבש בשוח ינאו תמייק

 רימז טפושהש ומכ בוט דסומב הזכ יוניש איבהל םויה חוכה תא האור

 איה הלאשה .בוט אל דסומל רדרדיי אוהש בשוח טושפ ינא .ותוא גיצה

 ,םירבד ינימ לכ תושעל ךירצש בשוח ינאש םדוק יתרמא .השק הלאש

 וליאכ רבדל םיענ אל ,בושו( םירחבנה לש תיללכה םתמרש בצמ רוציל

 .םיבוט תוחפ םג שיו םיבוט םישנא שי .הבוט רתוי היהת )אשנתמ ינא

 רציימש תשורח תיבל ךל .תוארל םיצור ונייהש המ אל אוה ליהמתה

 םילוע ללכ ךרדב םיבוטהש הארת ,ותוא להנמ ימ קודבת ,המ בושח אל

 םיבוטה םישנאה בורו ןאכ יטילופה בצמה אל הזש קפס ןיא .הלעמל

 לש תיעבט היצקלס וב ןיאש דיחיה םוקמה הז .הקיטילופל םיכלוה אל

 רחביהל המאתהה לבא ,רחביהל םימיאתמ םה .ןהכל םימיאתמ רתויה

 תוברתהמ קלח ,יתעדל ,הזו ,ךכ רחא דקפתל תלוכיב ללכב הרושק אל

 אל תודסומש היעב איה הרבחה לש תוברתה .ינרדומה םלועה לש

.הקומע רתוי הברה איהו התוא םירתופ

 יוניש לכש רמוא ינא לבא ,יעיבר וא ישילש וא ינש תיבל דגנתמ יניא

 יתועמשמ יוניש איבמ אוהש הבוט החכוה ךירצ .תוביציב עגופ בצמב

.הזכ יתועמשמ יוניש איבמ הזש יתענכתשה אל ינאו ,הבוטל

 הלודג הנידמ םא םגש תרמא .ןוכנ הז עודמ תרמא עגרכ :יערדא ףסוי 

 םש תודסומהש ןוויכמ רדהנ תדקפתמ איה ,םיאתמ אל והשימ תרחוב
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 הלשממ שיו םיתב ינש שי םשו ןיוצמ אוה ינוטלשה הנבמהו םיניוצמ

 תויהל םהלש םירבחה תא םיחלוש סרגנוקה ירבח אלו ,תרחבנ הנניאש

 תא רצוי הנבמה ןכל .ןיטולחל תדרפנ איה הלשממה אלא הלשממב

.הנבמל תרזוע תוברתהו תוברתה

 ינא .חכומ הזה יתביסה רשקהש חוטב יניא :רודירמ ןד 

 ,אל וא הללאמרמ תאצל תאפרעל תתל םא חוכיווה ,ץראבש בשוח

 םה ןכלו הננער לש תולאשה רשאמ םישנאל בושח רתוי חוכיו אוה

 דיגהל ןוכנ אל הז .הננער תלאש לע אלו תאפרע לע הלאשה יפל ועיבצי

 וא הקוסעת גניאובל היהת ןוטגנישוו תנידמב םא הלאשה הקירמאבש

 המ דואמ בושח ססקטבו םהל הבושח דואמ איה יכ הבושח אל ,אל

 ךותיח ןיא ץראב לבא .םתעבצה לע עיפשמ הז ןכלו טפנה םע היהי

 .םידדוב שי .ןהב ןיינעתמ תמאב םעהש תויעבה בורל ללכב יפרגואג

 יברעה זוכירה .זוכיר םה יכ אלו םיידרח םה יכ םיידרחה םיזוכירה

 רגש שיאלש דיגהל תמאב רשפא-יא .זוכיר אוה יכ אלו יברע אוה יכ

 ףתושמ והשמ חרכהב שי יזורד בושיי הזיאב ודיל רגש שיאלו ןירצקב

 ,בוט אל הז ילוא .םויה ילארשיה רוביצה תא דירטמש יזכרמה אשונב

 יפל יפרגואגה ךותיחה לבא ,תרחא היהי הז ,אובישכ ,םולשה ימיב ילוא

 שי .יפרגואג ךותיח היה יזכרמה ןויערה הקירמאב .םולכ השוע אל יתעד

 סרטניא תרחא הנידמלו הלש סרטניאה שי תמיוסמ הנידמלו תונידמ

 אל הזה הנבמה .טנסב םינש שש םיבשוי ,דחיב םיאב םה ןכלו רחא

 ,התוא ךירעמ דואמ ינאש תינקירמאה תיטילופה תוברתה וז ,ונל םיאתמ

 הברה ןיא .תרוקיבה לכ םע ,רידא החלצה רופיס לוכה ךסב איהו

 רבד הז .םינבומ הברהב ,הקירמא ומכ תישונאה הירוטסיהב תוחלצה

 .הז תא השעש אוה םיתב ינש לש הנבמהש חוטב יניא לבא ,דואמ הפי

.חכומ הזה רשקהש בשוח יניא

 ינא .רודירמ רמ לש ותעדמ הקוחר יתעדש רובס ינניא :זועמ רשא 

 וא תנומסתל ,הבר הדימב ,ךייש ינש תיב לש הזה ןויערהש בשוח

 תפורת םעפ .אלפ תופורת ונל שי .'םתסאמנ םיתחשומ' לש תוברתל

 איה לילאה תפורת םעפו ,'םתסאמנ םיתחשומ' איה העפותל לילאה

 שארל הרישי הריחב היהת םא .הלשממה תושארל הרישי הריחב

 .הפי היהי לוכהו תוקפקופמה תוקסעה לכ תא ךכב לסחנ ,הלשממה

 היהת זאו תוירוזא תוריחבל רובענ ,ןוטלשה םע תויעב שי םא

ytilibatnuocca תויעב ונל שי םא .הפיו בוט היהי לוכהו ,ןוטלשב 

 ןכל .ינש תיב ונל ןיאש הזמ תועבונ ןבומכ תויעבה ,תמייקה הטישב
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 הז המו תויעבה תא רותפי ינשה תיבה םאה :איה תיתמאה הלאשה

.איבי

 אוה זאו ,יגוציי ינש תיב ,תחאה .ולעוה ןהיתשו תויורשפא יתש תומייק

 היינשה תורשפאה .ןושארה תיבה לש תולחמ ןתוא םע ,הארנכ ,היהי

 היהי אל ינשה תיבהש הז ,םידיסח הל שיש האור ינאו ןאכ התלעוהש

 םישיבלמש רמייט הזיא ,בוכיעל ןונגנמ הזיא אוה תיבה םא .יגוציי

 רשפא ,בושחל רשפאל ,םירבד בכעל ידכ ,םויה תמייקה הטישה לע

 לש תויוכמס ינשה תיבל םינתונ םא לבא ,רחא רמייט הזיא לע בושחל

 םיבזכואמ ונחנאש ןוויכ ,הנוממ אלא יגוציי אל ףוג םיצור ונחנאו שממ

 תויהל לוכי זאו ,היטרקומדה ןמ םיבזכואמ םצעב ונחנא ,יגוצייה ףוגהמ

 תא זזקל וישכע םיסנמ םצעב ונחנא .הבוט אל הטיש איה היטרקומדהש

.בוט רתוי דובעת היטרקומדה זאו ,יטרקומד-אל יעצמאב היטרקומדה

 עבש-ראבב סנכב הנושארל הלע אל ינשה תיבה לש אשונהש בשוח ינא

 .רתוי וא תוחפ ,םש יתרמא הלאה םירבדה תאו ןולקשא סנכב רבכ אלא

 הטיש ונל היהת םא .תירוזא הטישל המיאתמ הנידמ אל לשמל ונחנא

 תוגיצנ שי לילגלו בגנל ,עיתפמ יד חרואב ?בגנל ויהי םיגיצנ המכ ,תירוזא

 םהל עיגיש המ לע הלוע ףא ילואו ,תלפונ הניא תירפסמ הניחבמש תסנכב

 רודירמ רמ רשאכש הפצמ ינא תוירוזא תוריחב ןיא םא .תוירוזא תוריחבב

 ,הנומידל םג גואדל לוכי אוהו ,םימלשורי גציימ אל אוה ,תסנכ רבח אוה

 ינפב יארחא היהי אוהו 'ימלשורי' היהי רודירמ רמ תוירוזא תוריחבב לבא

 ביבא-לת תא גצייש אולימ רמ םע היצילאוק השעי אוה זאו ולש םירחובה

 ינאש המ םילשוריב יל ןתית התא םא .תוטלחהה לכ תא ולבקי םהינשו

.הנומידמ ונל תפכא המו ,ביבא-לתב ךל ןתא ינא ,הצור

 םא תעבוק אל ,םיוסמ םוקמב בוט םידבוע םירבדש הדבועה ןכל

 קסעש ןויזופמיסב ןמזמ אל יתפתתשה .ונלצא םג בוט ודבעי םה

 תוקחל ונילעש ונל םירמוא דימת .םוריח תעשב חרזאה תויוכזב

 תא םיביצמו ,םדאה תויוכז םוחתב הקירמא לש תירבה-תוצרא תא

 איה היעבה .םדאה תויוכז שודיקל למסכ ינקירמאה ןוילעה טפשמה-תיב

 לש הסחי תא תוושהל אוה ןוכנה .תונוש תויצאוטיס ןיב םיוושמ ונאש

 .היינשה םלועה תמחלמ ימיב ,תירבה-תוצראב םינפיל תירבה-תוצרא

 םע חכוותהל השק .רגסה תונחמל םינפיה תא וסינכה םינקירמאה זא

 םלועה תמחלמ ימיב תירבה-תוצרא לש ינוחטיבה הבצמש הדבועה

 תטיקנל ונעגה אל ,תאז לכבו ונבצממ רועיש ןיאל בוט היה היינשה

 .תונוכנ אל תומרופטלפב תואוושה םויקמ רהזיהל שי .הלאכש םיעצמא
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 .בוט ןאכ דובעי הזש תרמוא אל ,בוט םש דבוע הזש הדבועה ,תינש

 אלש רשפא-יא .יביטרדפ רטשמ הז תירבה-תוצראש חכשנ אל ואוב

 תיב היהי ונלש ידכ .הרדגהה יפ-לע הטישב הנבומ הז ,ינש תיב םש היהי

 רמ ומכו יביטרדפה גוצייל רבעמ ףסומ ךרע הזיא הזל תויהל ךירצ ,ינש

 יטפקס רתוי ינא ילואו לודג ףסומ ךרע הזב שיש ענכושמ יניא רודירמ

.והשלכ ףסומ ךרע הזל שי םא קפוסמ ינאו רודירמ רממ

 לש לורטנכ אלא תסנכה רופישכ אל הלעומ ינשה תיבה םג ,הבר הדימב

 תרוקיב לע רתוול ןכומ ינא ,ינשה תיבה תרטמ לכ וז םא .טפשמה-תיב

 תוארל םיכירצ ונחנא .הז ךרוצל קר ינש תיב ומיקת לאו תיטופיש

.םיצור ונחנא המו ונתוא םיליבומ ןאלו םיכלוה ונחנא ןאל החוכנ

 ילארשיה ןוכמהו חטש תדובע ושעי ,רקחמ היהי .חותפ ינא .דגנתמ יניא

 תויהל הכירצ הפ .קיפסמ אל הז לבא ,תרדהנ הדובע השוע היטרקומדל

 ףסומ ךרע הזב שי תמאבש ונתוא ענכשתש תיניצר חטש תדובע שממ

.ותוא האור אל ייתונורשכ תולדב ינא תוחפלש לודג

 קודיצה לכלו ינש תיב לש אשונה לכל בוש סנכא אל ינא :באר דוד 

 ילוא בושחל הזל םידגנתמש הלא לכל יאדכש בשוח ינא לבא ,הזל

 ,ינש תיב לש ןויערל םידגנתמש הלא לכש בשוח ינא .תרחא הרוצב תצק

 .ןוילע תיב והשזיא םימש הז לעמו םויה איהש יפכ תסנכה לע םיבשוח

.הז לע בושחל הנוכנה ךרדה אל וזש בשוח ינא

 המ ,םיתב ינש םיכירצ ונחנא םאה ןה תולאשהו תיתקיקח היעב ונל שי

 תורטמה תא גישהל ידכ דחיב ודבעי םה ךיאו ,דחא לכ לש יפואה היהי

 לע אלו ןותחת תיב תריצי לע בשוח ינא ,הז לע בשוח ינאשכ .תויוצרה

 תיבל הווש אוהו תרחא הרוצב רחבנש ןותחת תיב .ןוילע תיב תריצי

 לכתסמ אוהש הז ולש ףסומה ךרעה .םירבד המכב רשאמ ץוח ןוילעה

 וא םכח רתוי היהי אוהש אל .תרחא טבמ תדוקנמ םירבד םתוא לע

 םירחא םיסרטניא ול ויהי לבא .םיסרטניא ול ויהי יכ ,םיסרטניא ילב

 ינש תיב לע םיבשוח אלש הלא לכש בשוח ינא .תונוש טבמ תויווזו

 תצק הרוצב ובשחיש יאדכ ילוא ,ינש תיב לש ןויערה תא םיבהוא אלו

.וישכע הז לע םיבשוחש יפכמ תרחא

 איה תמאה .המודכו ילרדפ אל הזו הנטק הנידמ תאזש עמוש דימת ינא

 ,תירבה-תוצראב הנידמו הנידמ לכל ,תירבה-תוצראב תונידמה לכלש

 איהש יסר'ג-וינ תא ,לשמל ,ללוכ הז .םיתב ינש שי ,הנאיזיאולמ ץוח

 הל שיו ,המצע הנידמה ךותב םיתב ינש הל שיו ,לארשי לש לדוגב הנידמ

 בושח אשונ אוה ינוחטיבה בצמה ,הנידמה בצמ ,ןוכנ .תוירוזא תוריחב
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 דואמ היעב איה תויתשתה תייעב םג ,הננערב רגש ימ רובע לבא ,דואמ

 .תינוחטיבה היעבה ללגב הדצה קחדנ לוכהש ינפמ תלפוטמ אלש תיניצר

 תויעב ילוא ,םירוזא יפל רחבנה ינש תיב ןוגכ ,רחא והשמ היה וליא ךא

 תויהל לוכיש םירבד ולא .לופיט תולבקמ ויה ,תיתשת ןוגכ תוירוזא

 לש תויעבל תוהז ןניא בגנה לש תויעבה .תרחא השיגב לופיט ולבקיש

 םיכירצ .םירוזאל םוקמ שי ןכלו ,לילגה תויעבל תוהז ןניאש ףוחה רושימ

 הנידמב וליפא ,םוקמ טלחהב שי לבא המכחבו הנובתב תאז תושעל

.םיתב ינשל ,תאזכ

 הז .יוניש תושעל ןוכנ אל ,תוביצי רסוח לש בצמב :ריפש לארשי 

 ונחנא ונתוא םיצחולשכ ?ןונבלמ תאצל המל .ןונבלמ האיציה ומכ

 אלשכו ,ץחלב םיאצוי ונחנאש וליאכ האריי הז זא יכ םיאצוי אל

 יולת דואמ הברה ,תרמוא תאז ?תאצל ונל שי המ ,ונתוא םיצחול

 בשוח ינא .ותא איבמ אוהש תויצפסנוקבו םדא ןבה לש יפואב

 היצפוא יהשוזיא םידבכנה םירבודהמ עומשל הפצמ יתייה תוחפלש

 ריבעהל ונחלצה אל עגרכ ,םירחא תונויער שי ונל דיגתש תרחא

 שיש בשוח ינא הזה ןיינעב .רפשל ךיא גיצהל עדוי ינא לבא ,םתוא

 וא ילארמק-יבה ןורתפל םינופש ינפל תפסונ הבישח תושעל םוקמ

.היהי אלש המ

 .םתונשל ךירצש םירבדה לכ תא וישכע רמוא אל ינא :ןורוא םייח 

 ןיבל ,םישדחה תונויערב עיקשהל רשפאש תויגרנאה ןיב רוחבל ךירצ

 ףא ילואו( הנכס שי תמאב ןתוא עיקשנ אל םא יתעד יפלש תויגרנאה

 ,תמייקה תדקפתמה תכרעמה ךותב תויעב םע תודדומתה .)ונמויקל הנכס

 םייקתהל ךישמת איה ,ואובי הלאה םייונישה רשאכ םגש החיטבמ

 ךלהמה איה תמדוקה הטישהמ הרזח לש תואמגודה תחא לשמל .האלה

.קיפסמ אל אוה לבא ,ןוכנה ןוויכב

 היה טחוש הגייב םהרבאשכ םיפסכ תדעווב היצילאוקה שאר יתייה ינא

 לוכי ינאש םימוחת שיש יתעדיו הדעווה שאר בשוי היה הילדגו רצוא רש

.היציזופוא-היצילאוקל רבעמ דוכילב םיקלח םע הנבהל םהיבגל עיגהל

 ילש תויגרנאה תא עיקשמ ינא םשו ,האור ינא ותואש םזיביטקאה

 תיטילופה תכרעמה ךותב תומייקש תולאש םע תודדומתהב אוה ,םויה

 םאו ינש תיב היהי םא ןתא דדומתהל םיבייח .תושק דואמ ןהו

 .וללה תולאשהמ קלחל הבושת ןיאש בשוח ינאו ,ינש תיב היהי אל

 המכ רבכ הז תא יתרמאו ,וטנ הקיטילופב תורושק תולאשהמ קלח

 .תילארשיה הרבחה לש תויופידעה רדס הנתשי ךיא .םויה םימעפ



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

462
תסנכה דיל ףסונ תיב

 בשוח אוה םג .ינומכ בשוח רודירמ רמ ,תוקולחמל רבעמ ,ןאכ אקווד

 ונתוא רקעמש הזה גוסהמ לצפמ םרוג תויהל הכפה ךוסכסה תלאשש

 ילשמ ןורתפ שי יל ,ולשמ ןורתפ ול שי .םירחא םירבד םע תודדומתהמ

 לש ושוביגלו ודוחיאל איבהל שיש ,םימיכסמ ונינש וז הדוקנב לבא

 תכרעמה לש המויקל תוירחא האורש ,וכותב תוקולחמל רבעמ ,בור ותוא

.תוילאירוטקסל רבעמ הלוכ

 הלענ ,קימיג הזיא ,טנטפ הזיא שי והשימל םא .הרצק רתוי ךרד יל ןיא

 הז תא ופקעי זא ,הזכ קוח תרבעה ענמנ ,ותוא דירונ ,המיסחה זוחא תא

 םיירטנמלרפה םירבדה תפיקעב םיחמומ ונחנאו ,הרוקש המ וארת יכ

 רשש קוח ריבעהל ךיא ירטנמלרפ קירטב אל איה היעבה ןכל .הלאה

 תוקולחמל רבעמש תכרעמה תא רוציל ךיא אלא ,ותוא הצור אל רצואה

 קלח איהש תרגסמ יהשוזיא שי - תויתמא ןהו דימת תומייק ויהיש -

 לועפל תפתושמ תוירחא םיאור ונחנאו ונילע םילבוקמש קחשמה יללכמ

 םייק וניא הזש הדוותמו הדומ ינא .רופיסה לכ קרפתי תרחא יכ המויקל

.השלוחה וז ,םויה

 תא ןיטקת ,ראשה ןיב ,רשא המיסחה זוחא תאלעה דעב לשמל ינא

 לבא ,תוגלפמ לש היצילאוק ןה םויכ תוגלפמה בורש ףא לע לוציפה

 ןהש תוגלפמ לש היצילאוק ךותב תוגלפמ לש היצילאוק וישכע הפ שי

 םויה שי .תסנכב תועיס 11 םויה ןיא .הרוק המ הארתו תונטק תוגלפמ

 ךותב ,תועיס יתש םה הראשב כ"חו יביט כ"ח .תסנכב תועיס 02 ילוא

 שי תחא לכלו תועיס ךכו ךכ שי הז ךותב ,תועיס ךכו ךכ שי דוכילה

 תרגסמב אל םה םנמאש םינונגנמ המכ דוע שי .המצע לשמ םוי רדס

 תתל םיכירצ תוחפל םה לבא ,השדח הרושב וזיא הארנש הזכ יוניש לש

.ןנשיש תויעבהמ קלחל הבושתה תא

 םה תידוקפתה תכרעמב םילוקלקכ םיגיצמ ונחנאש המש בשוח ינא

 תקולחמה .םדוק תאז רמא רודירמ רמו ,השקו הקומע הקוצמ לש האצות

 המגודהו ,םיידי והשימל ףפוכ והשימש האצות אל איה ,וניניב שיש

 לומ ענס-א בלט וא יסורה סרטניאה לומ ןמרביל לע םדוק יתתנש

 הזב התוא רדסא אל ינאש ,תיתימא היעב תאטבמ ,יוודבה סרטניאה

 םימה תייעבב לפטמ אל אוה המל ענס-א כ"ח תא לאשא ינאש

 הזה אשונב ותוא בוזעאש יל דיגי אוה יכ ,רחא םוקמב וא ףכ-ובאב

.רחא ירמגל םוקמב וישכע אוהו

 אוה .שיגרמ אוה ךכ .ולש םיחאה תא םיגרוהש דיגי אוה :רודירמ ןד 

 04 שי וזה תסנכב .ןיצקמו ךלוהש סרטניא גצייל בייח אוהש שיגרמ
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 הדובעהו דוכילה .רוטקס יגציימכ םמצע לע םיריהצמש תסנכ ירבח

 םיזנכשא ןיא הלצאש תרמוא ס"ש לבא רוטקס וגציי אל םעפ ףא

 ,תיזנכשא איהו רוטקס לש הגלפמ איה הדוגא ,רוטקס לש הגלפמ איהו

 רוטקס םיגציימ םהש )תרמוא אל יקסנ'זוג רמת( םירמוא םלוכ םיברעה

 היה ךכ .םיסור תוגציימ ןהש תורמוא תויסור תוגלפמ יתש ,קהבומ

 אל אוה .תויתדע תוגלפמ םיקהל ןיגב תא 'רדסל' הסינ ןוירוג-ןב .םעפ

 ,תיתדע-בר איהש הגלפמ רצי ןיגב םחנמ יכ םעפ ףא טעמכ חילצה

.תילאירוטקס-בר

 טלחוהש החנהה סיסב לע תולאש עבראב ןודל ונשקבתנ :רימז קחצי 

:ויה תולאשהו ינש תיב םיקהל

.םינוממ וא םירחבנמ בכרומ היהי תיבה םאה .1

.ורחביי םה הטיש וזיאב ,םירחבנ םא .2

.הנוהכה ךרוא המ .3

.תויוכמסה המ .4

 ןוידהמ רכינ קלח םישידקמ ונמצע תא ונאצמ לעופבש בשוח ינא

 תיבל הקדצה וא ךרוצ שי םא איהו ,הילע רבדל אל ונשקבתנש הלאשל

 תורחאה תולאשב ונד םג לבא ,ינש תיבל הקדצהו ךרוצ ןיא וא ינש

 ינא לבא ,תחא הלאשב ונד אל ילוא .תרדוסמ אל הרוצבו ךכ ידכ ךות

 ,תינשמ הלאש תמאב איהש םושמ ןוידל התוא תולעהל עיצמ אל וליפא

 ךכ לכ אלו תינכט הלאש איהש בשוח ינאש ,הנוהכה ךרוא תלאש וז

.ןוידה תא םייסל םצעב םילוכי ונחנאש בשוח ינא ןכל .הבושח

 טלחוהש החנהב ,תישאר .םיאבה םירבדב ןוידה תא םייסל לוכי ינא

 ,הלאה תולאשה יבגל תונוש תופקשהו תועד יקוליח שי ,ףסונ תיב םיקהל

 לע רבודמ ללכ ךרדב ,הריחב ךרדב םא :בכרומ היהי הזכ תיב ךיא

 םע תבלושמ ךרדכ וא הדיחי ךרדכ ,יונימ ךרדב וא ,תירוזא הריחב

 ילואו ,תעפשומ תויהל הרומא הריחב וא יונימ לש הטישהשכ ,הריחב

 אוהש תיב לע רבודמ םאש םכסומ יד .תיבה לש תויצקנופה תא ,ףקשל

 ,ןושארה תיבה ןמ רתוי שלח אוהש תיב הז ,הנוממ ורקיעב וא וקלחב

 הזיזפ הקיקח עונמל המגמב ,ףסונ לוקישלו ןוסירל ןונגנמ שמשמ ורקיעבו

.ינשה תיבה לש דוקפתהו םינייפאמה יבגל סוזנסנוק ןיא .היוצר אלו

 םויסב תפסונ םעפ קודבל אוהו ,יתשקבתהש המ תא השעא םויס ינפל

 םידדצמ לוכה ךסבש הלא ןיב ,תאזה הצובקה ברקב הקולחה תא ןוידה

 הלא ,ןבומכ .ינש תיב תמקהל םידגנתמש הלא ןיבל ינש תיב תמקהב

 תומדה יפל ,םתפקשה יפל ינש תיב היהי הז ,ינש תיב תמקהב םידדצמש
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 סיסבה לע לבא .ןאכ שבגתהש והשמ יפל אלו ,םמצעל םירצוי םהש

 .יוניש לח םא תוארל ידכ ,םידי םירהל שקבמ ןפוא לכב ינא ,הזה

 תיב תמקה דעב לודג אל בור שיש אוה הנושארל לבקתהש םשורה

.ינש

.דגנ העבראו ,ינש תיב תמקהב םיכמות השימח

 םא הלאשב הקולח ןיידע הצובקה .יתועמשמ אל לבא םיוסמ יוניש שי

.ינש תיב םיקהל יואר



ישילש בשומ
יכילהל םייוארה םימגדה
הנוקיתלו הקוחה תלבק
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ןויד

החנמ

 רגמש ריאמ טפושה ,)סומידב( ןוילעה טפשמה-תיב אישנ

םיפתתשמ
 קירא ,ןומרכ 'פורפ
 ףסוי ,יערדא 'פורפ
 םייח ,ןורוא כ"ח
 לאירא ,רודנב 'פורפ
 השמ ,ינפג כ"ח
 םרמע ,ץילמ ר"ד
  רשא ,זועמ 'פורפ
ןד ,רודירמ רשה
 יבצ ,רבנע ד"וע
 דולק ,ןיילק 'פורפ
 ליאכימ ,יניירק ר"ד
 תידוהי ,פרק ד"וע

ןליא ,ףיש טפושה

 םימגדה :אוהו ןושארה אשונה יבגל םימוכיסב חתפנ :ןומרכ קירא 

.הנוקיתלו הקוחה תלבק יכילהל םייוארה

 .הקוחה תנכהב הלפיט הנושארה הצובקה .תוצובק שולש ונמייק השעמל

 הלפיט תישילשה הצובקהו הקוחה ךילה רושיאב הלפיט היינשה הצובקה

.הקוחב םייונישו םינוקית לש היגוסב

הקוחה תנכה :אשונב ןויד תצובק

  :ןיילק דולק 

 הנמתסה לוכה ךסב יכ ,לומתא ןודינש המ יבגל תימיטפוא המינב ליחתנ

 םא .ךשמהב עיגא הילא ,תמיוסמ תחא ךרד תארקל המכסה יהשזיא

 וא הקוח לבקל ךירצש ךכל המכסה שיש החנה תדוקנ ךותמ םיאצוי

 .האבה הרוצב םירבדה תא םכסמ יתייה ,תמייקה הקוחה תא םילשהל

.הרורב דואמ הרוצב ןהילע ועיבצה םישנאש תוירקיע תוטיש יתש ןנשי

ישילש בשומ
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הנוקיתלו הקוחה תלבק יכילהל םייוארה םימגדה

 וניאו דבלב ינמז אוה םייקש המ לכש ,ןבומכ ,איה הנושארה הטישה

 .שדח והשמ תארקל תכלל ךירצ ןכלו המואה לש תויפיצה רחא אלממ

 ןנוכמה ךילהב ליחתהל רמולכ ,שדח והשמ תארקל תכלל םיצור םא

 המכ ולעה םישנאו תאז םישוע דציכ איה הלאשה ,תידוסי הרוצב

.ךכל תונויער

 תסנכלש דיגנש קיפסמ אלש אוה ,רתויב טושפה ילואו ,ןושארה ןויערה

 תוכמס שי תסנכלש עדיי רוביצהש ךכל םורגל ךירצ .תננוכמ תוכמס שי

 הפסא וא תסנכ רחבנ הבה :רמול איה 'א תורשפא ןכ לעו ,תננוכמ

 רשאכ תינוציק טעמכ תורשפא וז .תננוכמה הפסאה היהתש השדח

 וא ,תסנכה םג תויהל הכירצ וזה הפסאה םא הלאשה החותפ ןיידע

 לדומה ארקנ תורפסבש ,ינקירמאה לדומה יפל גוהנל םיטילחמ םא

 הנוש תננוכמ הפסא היהתש רמולכ ,noitnevnoc הלימהמ ,ילנויצנבנוקה
.תסנכהמ

 רשאכו םא ,האבה תסנכב .הטושפ רתוי הברה ןבומכ איה 'ב תורשפא

 תוכמס תלעב היהת תאזה תסנכהש שרופמ ןפואב רמאיי ,רחבית איה

 ,ןכ םא ,איה הנווכה .תדחוימ הנכה השורד אל ןאכ ,רמולכ .תננוכמ

 תאזה הדוקנה תא שיגדהל הנכרטצת תוגלפמה ,תוריחבה תלומעתבש

 .הקוח לש התלבק תארקל םהלש תינכתה תא רמולכ ,תננוכמ הפסא לש

 ךילהה לש תוימיטיגלה איהו ,הבושח תחא הדוקנ תוחפל תגשומ זא יכ

.תיטילופהו תיטפשמה הניחבהמ

 התכזש תורשפאה התייה אל וז לבא וזה תורשפאה התלעוה הצובק לכב

 ,היגלבב .תורפסב םייק הז לדומש ףיסוהל הצור ינא .הנושאר תופידעל

 טנמלרפה קרו טנמלרפה תא רזפל ךירצ ,הקוחה תא ןקתל םיצור רשאכ

 םגו יטילופ ןויגיה והשזיא הזב שי .הקוחה תנכהב לפטל לוכי אבה

.יטפשמ

 רבכ שיש החנהה ךותמ ןבומכ אצויש ,ינשה לדומה איה היינשה הטישה

 קודצ ד"וע ומכ ,םישנא המכ שי .יררה ךילה םייק ןבומכו דוסי-יקוח

 שי .יררה תטלחה לש הרודצורפהמ ליחתהל ךירצ לוכהש רמול דיפקהש

 םיעדוי ונחנאש ןוויכמ ,רבדה תא ושיגדה םלוכ ,םיוסמ ןורתי ןבומכ הזל

 היצלטסנוקב והשמ גישהל ןתינ ללכב םאה ,אוה םויה לודגה ישוקהש

 יררה תטלחה תוחפל לבא ,השק הזש םיעדוי ונחנא .תמייקה תיטילופה

 והשממ םיליחתמ ונחנא ןכלו ,0591 זאמ הכרדב וכלה תינשו ,תמייק

.םייק רבכש

 לש ןיינעה דבלמ ,יררה תטלחה לש ןכותב רוכזכ ,תיטרקנוק הניחבמ
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 קוח הקוח תדעו לע השעמל הליטה תסנכהש רוכזל שי ,ךרדהו דוסי-קוח

 רשקה לע ךומסל ןתינש ןאכמ .הנידמל הקוחה תנכה דיקפת תא טפשמו

 ,םיוסמ לדומ תונבלו תוסנל רשפא ,הקוחה תדעו ןיבל תסנכה ןיב הזה

.דובעלו לועפל הרומא הקוחה תדעו דציכ

 ףוג םיקהל הנווכ שיש רוריבב וניאר הצובק לכב טעמכ ,םכסא םא

 ,ובכרה לע ,הז ףוג לש ועבט לע רשאכ הקוחה תדעו לש הדצל םיוסמ

 תורעהה רקיע תא דקמל הצור ינאו ,תקולחמ התייה ויתויוכמס לעו

.תאזה הדוקנב ילש תורצקה

 המכ היפלש רתויב תמצמוצמ תורשפא שי :תויורשפא המכ ,ןכ םא ,שי

 הקוח תדעו לש םיצעויכ ושמשי ,תרחא וא וזכ הרוצב ,םיריכב םינטפשמ

 קפתסנ םאו ,תורוצ ינימ לכב רבעב ויה רבכ הלאכ םירבד .טפשמו קוח

.בר שודיח הז היהי אל ,ךכב

 שיש ךכ ידכ דע ,הבחר רתוי הברה תורשפא ולעה םימיוסמ םירבח

 02 רפסמה .םירבח 02 תב תויהל הלוכיש הדעו םיקהל ךירצש ונעטש

 טנמלרפ ינימ רבכ הז 02-ל רבעמ רשאכ ,ילאדיא טעמכ רפסמכ עצוה

 ןבומכ םינטפשמ םג ובשי הדעווב .ידמ הנטק הדעו וז 02-ל תחתמו

 רשאו ,הזה ןיינעל םלקשמ דבוכ לכ תא וליטיש רוביצ ישנא םג לבא

 רובע םג ןבומכ ןכמ רחאלו הקוחה תדעו רובע הקוחה תעצה תא וניכי

.האילמה

 תועצה ויה .דציכו םינממ ימ תא תולאשב תועד יקוליח ןבומכ ויה

 תסנכה לש םיגיצנ רמולכ ,ילנויצרופורפ ןפואב רוחבל ךירצש ונעטש

 ,גוצייה רשאכ ,תוירטנמלרפ הריקח תודעווב לשמל ומכ ,לוכ םדוק

 לדומ תונבל םילוכי ונא הזה רדחבש חוכשל רוסא .יסחי אוה ,עודיכ

 שי םאה ןובשחב תחקל םג םיכירצ ךא ,הפיו בוט היהי אוהו והשלכ

 תונבל ןויסינ לכש הנקסמל ונעגהו תואיצמב רובעל יוכיס והשזיא הזל

 ,ןחוכ תא ,תרחא וא וז הרוצב ,תוגלפמהמ וא תסנכהמ עיקפיש לדומ

 אוצמל ונילעש ךכ .םעט םוש וב ןיא ןכ לעו חילצהל יוכיס םוש ול ןיא

 תוגצוימ תאז לכב תוגלפמה הבש הטישל דחא דצמ - לקשמה יוויש תא

 דצמו ,תמיוסמ הרוצב וטו לע וליפא ילואו ,תורשפא לע רומשל תולוכיו

 יוכיס ול היהיש תאזכ הרוצב לדומה תא תונבל םיחמומל רשפאל ינש

.לבקתהל

 טעמכ םיטרפ יטרפל ונעגה תוצובקה תחאב .םיטרפל סנכיהל רשפא

 היהתש דואמ הנטק הצובק וזש החנה ךותמ ונאצי .הנמי ימ לע

 שאר ,תסנכה שאר בשוי ,ןוילעה טפשמה-תיב אישנ לשמל ומכ ,תמכסומ

ישילש בשומ
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 םישנא לש תוצובק ןתוא לע ומיכסי םישנא המכ .המודכו ,הלשממה

 לדומ עיצהל ידכ ,םהלש תויעוצקמה לכו םלקשמ דבוכ לכ תא ונתייש

 אל הזש יוכיסה לבא ,לבקל אל וא לבקל תורשפא היהת תסנכלש

.רתויב ןטק היהי לבקתי

 לבא ,יונישה תא תושעל לכות אל דבל תסנכהש ,ןכ םא ,איה הנווכה

 ןורמתה בחרמ םצעב הזו הרקי םג הז ,תסנכהמ הז תא םיאיצומ םא

 עיקפהל רשפא-יאש החנה תדוקנ ךותמ תאצל שי .לועפל ןתינ ובש

 הרוצב דובעל םג ךירצ לבא הקוח תעצה תוחדל תורשפאה תא תסנכהמ

 םאה ,ךכ לע חוכיו םנמא היה .רמגומ טעמכ רצומ עיגי תסנכלש ,תאזכ

 רחאל ,םג הלוכי איה םאה וא ,'אל' וא 'ןכ' דיגהל קר הלוכי תסנכה

 התוא לש ןכותה תא תונשל ,הנושאר האירקב תוחפל הרבע תינכתהש

 םייוניש תושעל הלוכי אל תסנכהש רמאנ םא םגש יל הארנ .העצה

.םדקתת תינכתהש יוכיס םוש ןיא זא ,םינוקית לש הרוצב

 'ןכ' היהי הז ,הנושארה האירקה בלשב תוחפלש ,התייה תורשפה תחא

 תונשלו ,ףיעס רחא ףיעסב ןודל ךרטצת תסנכה ןכמ רחאל קרו ,'אל' וא

.הל גצוהש המ תא

 הרוצב םידבוע ונחנאשו השק הפוקת וזש החנהה תדוקנמ ואצי םלוכ

 .קחשמה יללכ ןבומכ ויה הלא ,תאז םע דחי לבא ,תואיצמהמ השולת

 ,הז תא תושעל לכות אל דבל תסנכהש השגרה םלוכל שיש רמואו םכסא

 םדקתהל ןתינש ךכ .יפוטוא הז תננוכמ הפסאב םויה רוחבל הארנה לככש

 םיאקיטילופ ןוגכ הקיטילופ ישנא ףוריצב םיחמומ תדעו לש ךרדב קר

 הרורב תיטילופ תוהז וזיא םהל שי דחא דצמש םישנא רמולכ ,סומידב

.תימוימויה תיביטקאה תיטילופה המחלמה ךותב אל םה לבא

הקוחה רושיא ךילה :אשונב ןויד תצובק

רבנע יבצ 

 לש בלשל קרו ךא םירבודה תא םוחתל השק תצק היה ונלש ןוידב

 לש ךרדל םג וסחייתה םלוכ טעמכ ,םירבדה עבטמ .הקוחה רושיא

 סחייתה ןיילק 'פורפו רושיאה ךרד לע ןבומכ העיפשמש הקוחה תנכה

 הז םיבולשש םירבד הלאו ,הנכהה לע ורבדב רושיאה לש םיבלשל םג

.הזב

 סחייתא ןכמ רחאלו םימוכיסה תא הבר תויתיצמתב גיצא ,הליחת

.ןהבש ןיינעה תניחבמ תובושחש ןוידב ולעש תונוש תויציירוול
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 לש טלחומ טעמכ בור ,הנכהה ךילהתל תאז לכב סחייתא ןאכו ,תישאר

 הקוחה תנכהל דוסי-קוח תקיקח אוה ןושארה בלשהש םיכסה םירבודה

.הרושיאלו התלבקל ךילהה תא טרפי הזה דוסיה-קוחו

 תסנכ התוא ,דוסיה-קוח תלבק רחאלש תיללכ טעמכ המכסה התייה

 ,האבה תסנכל המישמה תא ריאשת אלא ,הקוחה רושיאב ךישמת אל

 רשאתש תסנכ רחוב אוהש רורב היהי רוביצל ןהבש תוריחבב רחביתש

.הקוח

 ךישמת ,דוסיה-קוח תא תלבקמש תסנכ התוא היפלש תרחא העד התייה

 ,תסנכה ,רבד לש ופוסבש ,םג רכזוה .הקוחה רושיאב םג הדיקפת יולימב

 תכמסומש וז םויכ איה ,דחוימ ךילה אללו דוסי-קוח תלבק אלל םג

 ןיינעל ןיילק 'פורפ םג רמא םירבדה תא .הקוח קקוחל תיטפשמ הניחבמ

.הירחאש המ לכו יררה תטלחה

 הפסא אלא הקוחה תא רשאת תסנכה אלש ,התייה טועימה תעד

 ןמתסה ,תסנכב הקוחה רושיא ןיינעל .תסנכהמ דרפנב רחביתש תננוכמ

 16 ,רמולכ ,תיבה ירבח לש בור שרדיי הנושאר האירקבש ךכל בור

 בור שרדיי םיטרפב ונודי הבש היינשה האירקב .תוחפל תסנכ ירבח

 יבגל .תיבה ירבחמ שילש תוחפל הזה ליגרה בורב ופתתשיש דבלבו ,ליגר

 בור קר אל ,סחוימ בור היהיש יוארה ןמש ומיכסה ,תישילשה האירקה

 09 לש הפולחל ,רמולכ .םירבח 27-08 תוביבסב אלא תסנכה ירבח לש

.הכימת התייה אל

 ירחא קרפ לש הלבק לע רבודמש ריכזהל ךירצש יל המדנ :ןומרכ קירא 

.הלוכ הקוחה לע אל ,תרמוא תאז .קרפ

 .ןכמ רחאל םהילא סחייתהל יתיצרש םירבדה ןיב הז .ןכ :רבנע יבצ 

 לע ןיצקא 'פורפ לש העצה התייהש ןוידב םג רכזוה - ךילהה יבגל

 סינכהל תויורשפא םע ףיעס רחא ףיעס לש הנושאר האירק היהתש ,ךכ

 קרפ רחא קרפ ,ותעצה יפ-לע ,התייה היינש האירק ,םיפיעסב םייוניש

 רבוד ,םינוידב ונלצא .קוחה לכ לע היהת תישילש האירקו ,םייוניש אלל

 קרפ ,היינשה האירקב רקיעב ,ןוידל הקוחה תא איבהל תורשפא היהתש

 אלא היינשה האירקב הקוחה לכב דחא ןויד היהי אל ,רמולכ .קרפ רחא

.םיקרפ-םיקרפ

 קרפתהל הנכומ היהת אל תסנכהש הדבועה תא ריכזה ןיילק 'פורפ

 התואנה ךרדה ןהיפ-לעש תועד שי ,רמולכ .הקוח רשאל ידכ התוכמסמ

 ידכ םג תאזו ,הדיקפת היהי הזש תדרפנ תננוכמ הפסא לש המויק איה

 :רמאש ימ היה .הליגר הקיטילופמ תיתקוחה הקיטילופה תא לידבהל
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 םיבר םא םג ,רמולכ ,םינהוכ לש אשונ אלו םיאיבנ לש אשונ הז הקוח

 ירה ,היוארה ךרדה איה תננוכמ הפסא תמקה לש ךרדהש בושחל םיטונ

 תא עובקל םג הצרתש וז היהת תסנכה הבש תואיצמה ,רבד לש ופוסב

.העירכהש איה ,הקוחה

 הקוחה תא לבקתש וז היהת תננוכמ הפסא אלש תורשפא םג התלע

 םקוי םאש רמאנ .הכימת התייה אל הזה ןיינעב לבא ,ףסונ תיב אלא

 ךילהב דיקפת ול היהיש רורב ,הקוחה תלבק ךילהל רשק ילב ףסונ תיב

 הקוחה רושיא ךרוצל קר ףסונ תיב םיקהל ןויערל לבא .הקוחה רושיא

 ךילהל םיעגונש םירבדה ירקיע םה הלאש יל המדנ .הכימת התייה אל

.םע לאשמ אשונל רובענו תסנכה אוהש רשאמה ןושארה ףוגב

 םורווק וב שרדיי אל רשא םע לאשמב םיכמות םיפתתשמה לכ טעמכ

 שרדנה בורה רשאכו ,תבייחמ היהת ותטלחהש ידכ םיפתתשמ לש

 לאשמ ינפב דמעות רשא הדיחיה הלאשה .ליגר בור אוה םע לאשמב

 רושיאהו הנכהה ךילהב םאש עיצהש ימ םג היה .'אל' וא 'ןכ' היהת םעה

 ולשמ העצה ול היהתש ,לודג תיסחי ,לודג בור היהי תסנכה ידי-לע

 התכז אל וזה העצהה לבא ,םע לאשמל תועצהה יתש הנאובת ,הקוחל

.הכימתל

 בלש ןיעמ איהו הכימתל התכז אלש תרחא העצה םג התייה

 תחא לכבש שרדנ ,תומיוסמ תויביטרדפ תונידמב ,םויכ ,רמולכ .יביטרדפ

 ןויערה הלעוה .לבקתת הקוחהש ידכ בור היהי תוביכרמה תויצרדפהמ

 םיברע ,םייתד לשמל ,רוביצב םימיוסמ םירוטקס ברקב בור שרדייש

 ,םיבורמ דואמ םיינכט םיישק םג הב שיש תאזה העצהה .הזב אצויכו

.הכימתל התכז אל

 .ולש תובישחה המו םע לאשמ ךירצ עודמ ריבסהל ךרוצ ןיאש בשוח ינא

 שי לבא .הברה הכימתל הביסה םג וזו לוכל םירורב ויה הלאה םירבדה

 קומינב םע לאשמל ודגנתה ,םיינורקע םימעטמ ,םירבודהמ המכש ןייצל

 רבדהש ,יכווית ירטנמלרפ אוהש ונלש רטשמה תא םאות ונניא אוהש

 ועיבצי ונלש תואיצמב יכ ונעטש םג ויה .ונלצא היטרקומדה תא שילחמ

.דגנתהש ימו םיכסהש ימ ,עיצהש ימ יפ-לע

 לכבש העשב תובכרומ ןניאש תולאשל דעוימ םע לאשמש םג רמאנ

 אשונ אלא ,תיעמשמ-דח תחא הלאש םיגיצמ ןיא הקוחה ךילהב תאז

 הלוכי םעה לאשמל ,תואצות הנייהתשכ םגו .יתייעב הז ןכלו בכרומ

 זוחא טלחהב הזו ,דעב ועיבצי %06 םא וליפאש וזכ האצות תויהל

 %04 רשאכ הלבקתה הקוחה הנהש ודיגי תאז לכב ,דגנ %04-ו ,דבוכמ
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 לאשמב התייה ןכא תיברמה הכימתה ,רומאכ לבא .הדגנ עיבצה םעהמ

 הרקמב :םע לאשמב תינתומ הכימת םג התייה ,תאז םע דחי .םע

 ךרוצל קרו ךא הרחבנש תרחבנ תננוכמ הפסא ידי-לע לבקתת הקוחהש

 ,אל םא ןיבו הקוחה תעצהל תסנכה רושיא תא םג הלביק םא ןיב ,הז

.םע לאשמב ךרוצ ןיא זאו

 תא ריבגיש רבד ,יברעה רוביצה לורטנמ ששח עיבהש ימ םג היה

 רושקש המ לכב םימלוה םיללכ תעיבקב ךרוצ שיש רמאנ ךכיפל .רוכינה

.דבלב ליגר בורב ךרוצה רקיעבו םעה לאשמל

 םניאש הלאכ םג םע לאשמב ףתשל התייה ,התלעוהש תניינעמ העצה

 םוקמבש ,התייה תרחא העצה .ןוכית ידימלת לשמל ,הריחב תוכז ילעב

 התייה הנווכהש חוטב ינניא .תוירוזא תוצעומב רושיא היהי םע לאשמ

 התייה הנווכהש חינמ ינא אלא ,קוחב התועמשמכ תירוזא הצעומל

.םירוזאב הנייהתש תוצעומל

 היהתש וא ,ליגר בור היהי .םורווק שורדל ןיאש רבס בורה ,רומאכ

.םע לאשמב %06 םומיסקמל השירד

הקוחב םינוקית :אשונב ןויד תצובק

ףיש ןליא 

 .הקוחה יוניש יכילהתב קסע ושארב ונדמע ינאו םורמ ד"ועש תווצה

 רדגוה הקוח יונישב ןוידה ,תישאר .תויעב רפסמב ולקתנ ונלש תוצובקה

 קרפה ,הקוח ןיידע ונל ןיאש םושמ תאז .'םחרל ץוחמ ןויריה' והשזיאכ

 דואמ השקו ,המצע הקוחב קרפ תויהל ךירצ הקוחב יונישב קוסעיש

 הקוחה תא וניניע דגנל םיאור אל ונא רשאכ הקוחב יוניש לע ןיידתהל

 ,בור הזיאב ,םיכילה וליאב ,תלבקתמ איה ךיא םיעדוי אל ונחנא .המצע

 יפוסה רצותה םא םיעדוי אל םג ונחנא .ימ ידי-לעו ,תועבצה המכב

 השק ולאכ תוביסנבו תיטסילמיסקמ הקוח וא תיטסילמינימ הקוח היהי

.הקוחב םייונישב ןודל

 הבוטה השדחה :תושדח יתש יל שי ,םינוידה תא תחא הרושב םכסל םא

 אלמה סוזנסנוקהש איה הערה השדחהו ,אלמ סוזנסנוקל ונעגהש איה

 הסנא ינאו תועד יקוליח ויה םירבדה רתיב .תולאש יתשב קר גשוה

.םתוא גיצהל

 ילמרופ ןפואב יאשר היהי ימ ,איה ונינפב הבצוהש הנושארה הלאשה

:תופולח שולש וגצוה .הקוחב יונישה תא םוזיל
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 קוח הקוח תדעוומ אובת יונישל תילמרופה המזיהש ,תחאה הפולחה .א

.תסנכה לש טפשמו

.םוזיל ולכוי תסנכ ירבח הרשעש ,היינשה הפולחה .ב

.םוזיל לכות הלשממהש ,תישילשה הפולחה  .ג

 ,תובוט הלאה תועצההמ תחא לכש ורבסש ויה ונלש תוצובקב םינוידב

  ןה ,תסנכ ירבח הרשע ןה ,ןלוכ תועצהה לכ תא ץמאל ךירצש ורבסש ויה

 םימרוג הזל ףיסוהל ושקיבש ויהו ,םוזיל ולכוי הלשממה ןהו הקוח תדעו

 םאה םיחוכיוו ,םינוש םיסנאוינ ויה ןאכ .םיחרזא ףלא 002 ןוגכ םיפסונ

 ורבסש ויה .הקוחב יוניש םוזיל תורשפא םיחרזאל תתל ךירצ ללכב

 םא ןכלו תסנכה ירבחל תושיגנ קיפסמ שי לארשי תנידמב םיחרזאלש

 המזיש ורבסש ויה .תסנכ ירבחל ונפיו ודבכתי ,םייוניש םוזיל וצרי םה

 ךירצשכש ןויסינ ידומל ונלוכ ונחנאו םיפויזל חתפ הז םיחרזא לש

 ןתינ םאש ורבסש ויה .הזה אשונב םיפויז טעמ אל שי ,תומיתח ףוסאל

 לע לופית רוביצה תמיא יזא ,הקוח ייוניש םוזיל תורשפא םיחרזאל

 םיחרזאה תא ףתשל יכוניח דואמש ובשחש ויה ,תאז תמועל .תסנכה

.הקוח ייוניש םוזיל םהל תתלו יתקוחה חישב

 .04 תוחפל ויהיש ךירצו ידמ טעמ הז תסנכ ירבח הרשעש ורבסש ויה

 ךירצש רבסש ימ היהו ,תסנכב תדחוימ הדעו ךירצש רבסש ימ היה

.הקיקח ייוניש םוזיל וא שיגהל המצע ינפב העיס לכל רשפאל

 תתל ךירצש ובשח םיטסילמינימה .תוצובק יתשל תועדה תא קלחא

 ויהו ,השקונ השיגבו טעמ יתמל קר הקיקח ייוניש םוזיל תורשפא

 םיבר םימרוג םאש ובשח םיביחרמה .ומע וימעטו דחא לכ .וביחרהש

 וססהיש הלא לכל רשפאי הז ,תיסחי תולקב הקיקח ייוניש םוזיל ולכוי

 תונשל היהי רשפא דיתעבש העידי ךותמ הקוחל ףרטצהל ,הקוחב ךומתלמ

 ועדיי ןוילעה טפשמה-תיב תונשרפמ םיששוחש ולא םא טרפב ,התוא

 ,םתניחבמ תיתייעב הרוצב הקוחה תא שרפי ןוילעה טפשמה-תיב םאש

 רוזעי הזש ןאכ ונעטש ויה .הקיקח ייוניש םוזיל רתוי לק םהל היהי זא

.תילארשיה הרבחב םיעסשב בשחתהב בושח דואמ הזו הקוחה קווישב

 לע לקי הז ,הקיקח ייוניש םוזיל תורשפאה בחרות םאש ורבסש ויה

 תסנכ ירבח הרשע סייגל ושקתי ילואש ,םיברעה לע לשמל ,םיטועימה

 העיסל רשפאל ךירצש בשח ,ךכ רבסש ימ ןכל .הקיקח ייוניש םוזיל ידכ

 ,תועצה יובירלו תוליזל איבי הזש ששח שי ןכא םאו ,הקוח ייוניש םוזיל

 .שיגהל לכות איהש תועצהה רפסמב העיסה תא ליבגהל היהי רשפא יזא
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 היהת אליממש םושמ ןוכיס ךכב ואר אל ,ביחרהל ךירצש ורבסש הלא

.תועבצהה בלשב רתוי רחואמ תיתועמשמ תננסמ

 לע ולעה ,תורשפאה םוצמצב ולגדש הלא ,הבחרהב םידדצמה תמועל

 תויהל הכירצ איהו קוח הניא הקוח ,תישאר :םיאבה םיקומינה תא סנ

 יכוניחה דצב עגפי רבדה ,יונישל תומזי לש תורשפאב הברנ םאו ,השקונ

 .המצע הקוחה לע םיבר םיחוכיוולו הקוחה תוליזל םורגי ,הקוחה לש

 דוסיה-יקוחל תסנכה ירבחמ קלח לש םסחי תא תוארל ידש ,ורמא דועו

 המזי רשפאנ םא הקוחל הרקי המ תעדל ידכ ןומא-יא תועבצהלו

.הבחר

 הקיטילופב םזילאירוטקס לע םג ורביד םוצמצב ודדיצש הלא

 תבוטל קוח תועצה םוזיל ןהינימל ץחל תוצובקל רשפאיש ,תילארשיה

 המזיל יאנתכ תסנכ ירבח לש הובג רפסמ שורדנ אל םא ,ןהלש רוטקסה

.המצע

 םיביחרמה ןיב ףתושמ הנכמ והשזיא אוצמל הסננ תאז לכב םא

 ךילה יונישש העד השבגתה לוכה ךסבש רמול רשפא ,םימצמצמהו

 לש התדימ לע םצעב היה חוכיווהו ,השקונ ךילה תויהל ךירצ יתקיקח

 קומינ ךותמ תאז ושע ,השקונה השיגב וכמתש הלאמ קלח .תושקונה

.תושעיהל יואר ךכש הבשחמ ךותמ אלו ,ישעמ קומינ וא יקוויש

 ןיב הנחבהה התייה ,ונלש הצובקב קרפה לע הדמעש היינשה הלאשה

:תויורשפא שולש קרפה לע ולע ןאכ .םינוקית יגוס

 ןפואב םיניירושמ ויהי הקוחב םימיוסמ םיניינעש ,תחא תורשפא .א

.םתוא תונשל היהי רשפא-יא םלועלש

 םיפיעס ויהיש ונייהד ,היצאיצנרפיד לע הרביד היינשה תורשפאה  .ב

 תוחפ לבא ,יביסמ היהיש בור והשזיאב םתוא תונשל היהי רשפאש

.םירחא םיפיעסמ השקונ

 בוש ונלקתנ ןבומכ ןאכ .דיחא ךילה לע הרביד תישילשה תורשפאה  .ג

 םיפיעס וליא םיעדוי אל ונחנאו וניניע דגנל אל הקוחהש ישוקב

.לולכת

 ךכ לע ורביד ,הקוחה יונישל דיחא ךילהב ודדיצש הלא ,םוקמ לכמ

 תובישחב היצאיצנרפיד תושעל ןיא ,יטרקומד רתוי אוה דיחא יונישש

 ,םירחא םייונישמ רתוי השקונ אוה ילאיצנרפיד יוניש ,הקוחה יפיעס לש

 יונישהש ורמאש ויה .ךכמ עמתשמה לכ לע םיטועימב עגפי הזו
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 ,ותוא ליחהל ישעמ הז היהי אל לבא קדצומ רתוי ןכא ילאיצנרפידה

 יונישה םיפיעסהמ וליאב הלאשב רופס ןיא םיחוכיו וליחתיש םושמ

 הקוחה תלבקב בוכיעל איבהל לולע הזו ,השקונ תוחפו השקונ רתוי היהי

.הזה אשונב המכסה-יאלו

 יוניש היהי ןכא םאש רמאש רחא בושח קומינ סנ לע ולעהש ויה

 יכ ץחומ בור שרדיי הקוחב םימיוסמ םיפיעס יונישל יזא ,ילאייצנרפיד

 ופוסב ,הזו ,דואמ דבוכמ בור ךרטצי םירחאה םיפיעסב יונישל םג ירה

 לודג בור שבגתי םא םגש םושמ תאז .טועימה תוצירעל איבי ,רבד לש

 ןכא םא ותלבק תא עונמל לכוי תסנכ ירבח לש טועימ יזא ,יונישל

.יוניש ותואל ץחומ בור שרדיי

 דוסיה תונורקע תא קר לולכל הכירצ הקוח אליממ םתעדלש ורמאש ויה

.דיחא תויהל ךירצ יונישה ןכלו םירחא םירבד אלו

 דחא ףיעס ןיאש ורמא ,ילאיצנרפידה יונישב ודדיצש הלא ,תאז תמועל

 תנידמ לש התוהמ וא דוסי תויוכז לש ףיעסה לשמלו והנשמל המוד

 המכ הלאשה לע ךורע ןיאל הלוע םתובישחש םיפיעס הלא ,לארשי

 וצרי םא ,ןכל .היצנדקה ךרוא היהי המו הנידמה אישנל ויהי תויצנדק

 יונישל שורדה הז רשאמ תּוחפ בור קיפסמ ,היצנדקה ךרוא תא תונשל

.דוסיה תויוכז וא הנידמה תוהמ

 קלחו ,השקונ לבא דיחא יוניש דעב ויה ורבידש םישנאה בור ,םוכיסל

 לע אקווד ואלו ישעמ קומינ לע ורביד דיחאה יונישב ודדיצש הלאמ

.השעייש יוארש המ לש קומינ

 .םינוקיתה תא רשאיש ףוגה והימ ,אוה וב קסע ונלש תווצהש רחא אשונ

 ןהו תסנכה ןה וא ינשה תיבה וא תסנכה ויה הז ןוידב ולעש םימרוגה

 תסנכהש הקצומ העד התלע לוכה ךסב .םע לאשמ םג וא ,ינשה תיבה

 ףוגה איהש םושמ ,תישאר ,םינוקיתה רושיאב יזכרמ םרוג תויהל הכירצ

 םא ,יגוציי ףוג היהי חרכהב אל ינשה תיבהו לארשי תנידמב יגוצייה

 אוה יגוציי ףוג אל םאו תבחרנ המכסהל הקוקז הקוחו ,הזכ היהי ללכב

 הזו הקוחה ןיבל םעה ןיב רוכינ היהי יזא ,הב םייונישה יבגל טילחיש

.דואמ יתייעב

 ינש תיב םקוי רבד לש ופוסבש יוכיסה שולקש אוה ,הלעש ףסונ רבד

 ךירצ דבוכה זכרמ ןכלו ,לארשי תנידמב תמייקהו הרירשה היצלטסנוקב

 ,םייונישב ברועמ תויהל ךירצ רוביצהש העד םג העבוה .תסנכה תויהל

 תרחא ךרד יהשוזיאל וא םע לאשמל םייונישה תא איבהל ךירצ ןכלו

.םעה רושיא לש
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 ,הקוחל ןוקיתה רושיא לש הרודצורפה אוה ונלצא ןודנש ףסונ אשונ

 הכודמה לע התלע .הצובקב סוזנסנוק םהילע היהש םיאשונה דחא

 תויהל ךירצ אוהש וא ליגר קוחב תויהל ךירצ ןוקיתה םאה הלאשה

 ,דוסי-קוח םינשמ ךיא יבגל היהש לודגה חוכיוול יגולנא ,יתקוח קוחב

 הילע ויה אל םצעבו ,החוורש העדה .דוסי-קוחב וא ליגר קוחב םאה

 ,ליגר קוחב אלו יתקוח קוחב תויהל ךירצ הקוחל ןוקיתש התייה ,םיקלוח

 יביסמה בורה לש םיילרודצורפה םינוירטירקב דומעי ןורחאה םא וליפא

 הז ,ליגר קוח דעב ועיבצי תסנכ ירבח 021 םא םג .יתקוח יונישל שורדש

 םימי וליפא ילוא ,דחוימ דמעמ ךירצש םושמ הקוחל ןוקיתל ךופהי אל

 תויהל ךירצ הזש רורב םוקמ לכמו ,תויתקוח תולאשב ןוידל םידחוימ

.יתקוח קוח

 בור ותואב תוחפל תושעיהל ךירצ הקוחל ןוקיתש ךכ לע קלוח היה אל

 וז ,רתוי ןטק בורב ךרוצ היהי םאש ןוויכ ,הקוחה תלבק םשל שרדייש

.הקוחה תא ףוקעל דואמ הלק ךרד היהת

 ןמז חוורמ תויהל ךירצש תועד ועמשוהו תועבצהה רפסמ לע םג ונרביד

 ,תינשו ,ףטחמ עונמל ידכ ,תישאר ,יתקוח ןוקית לע העבצהל העבצה ןיב

.םיעצומה םייונישה לע רוביצב םג יתקוח חיש רשפאל ידכ

 העד םג העמשוה ,היונישל שרדיי בור הזיאו הקוחה תושקונ לש אשונב

 לק היהי ,הקוחה לש התלבק רחאל םינש לש םיוסמ רפסמ ךשמבש

 ךופהת איה םינש רפסמ ותוא רחאל ,תאז תמועלו ,התוא תונשל רתוי

.התוא תונשל השק רתוי היהיש השקונ רתוי הברה הקוחל

 קר וב ונד יכ םא ,סוזנסנוק וב היהו וב ונדש ןורחאו ףסונ אשונ

 תועצמאב ליבגהל וא תונשל היהי רשפא םאה ,היה ,תחא הצובקב

 ןתינש איה קלוח הילע היה אלש השיגה .הקוחה תא םוריח תעשל תונקת

 דוע לכ ויפלש ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש השיגה תא ץמאל

 ןוטלש ירדס תדוקפל 9 ףיעס יפל םוריח בצמ לארשי תנידמב םייק

 וא ליבגהל םוריח תעש תונקת תועצמאב היהי ןתינ יזא ,טפשמו

 הפוקתלו היואר תילכתל ויהי םהש דבלבו ,הקוחה יפל תויוכז לולשל

 השיגה לע קלוח היה אלש הביסה .שרדנה לע ולעי אלש הדימבו

 שושחיש קקוחמה תא עיגרי הז ,תישאר :תשלושמ םצעב איה תאזה

 ןויסינ ונל שי ,תינש .תומיוסמ תולבגה םהב הנשרדיתש םוריח יבצממ

 .הערל לצונ אל הזה בצמהו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח םע בוט

 ןכלו ,הזה אשונה לע חוקיפ ןוילעה טפשמה-תיבל היהי אליממ ,תישילש

.דואמ הנטק הערל שומיש הזב תושעל היהי רשפאש תורשפאה
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 םיכירצ רשא םיחנמה םיווקה תא שיגדהל הצור יתייה :רגמש ריאמ 

 לש ,הקוחה תנכה לש הלאשל םישגינ ונחנא רשאכ ונתוא ךירדהל

 ,ימעטל .הקוחל םינוקיתה לש םגו המצע הקוחה תקיקח תרבעה ךרד

 :םייסיסב םינותנ ינש לש בוליש תויהל ךירצ ,םיעודיו םיילאנב םירבדהו

 תובישחלו תינידמה תובישחל ,תויכרעל תואנ דמעמ תתל ,דחא דצמ

 דעונש יוארה דהה תא לבקת איהש ידכ ,הקוח תלבק לש תיתרבחה

 אל םיכרד שפחל ,ינש דצמ .רוביצב הל שורדשו המק איה ונעמלש ,הל

 לולע רשאו שארמ עודיה ילרודצורפ םותס יובמל וא ךובמל עלקיהל

 ינא .תואיצמה עלס לע וצפנתי תובוטה תונווכה לכש ךכ ידיל איבהל

 יל תוארנה םיכרדל ,ונייה ,ישחומ ןפואב םירבדה תא םגרתל הסנמ

.תויוארכ

 םאתהב לפטל שי ךיא הלאשל סחייתמ ינניא .תידדצ הרעהכ םידקא

 לכ ,תרמוא תאז .הריגמב םייוצמ רשא םיפסונ דוסי-יקוחב יררה ךילהל

 םיפסונ דוסי-יקוח ףיסוהל םיצורו התומלשב הקוחב קוסיע ןיאש ןמז

 ומכ ,השענ אל רבדהו ךשוממ ןמז ךשמב תושעל םיצור רבכש יפכ

 הכירצ ךרדה ירה .המודכו יוטיבה שפוח :דוסי-קוח ,הקיקח :דוסי-קוח

 הקוח תדעו ,ונייה ,יררה ךילה ךותמ הלועש הנושאר ךרד התוא תויהל

 דוסי-יקוח ףיסוהל ידכ הלאה םיאשונב לפטמש ףוגה איה טפשמו קוח

 םיקסוע אל ונחנא ,ורבעי אל םא .בוט המ ,תסנכב ורבעי םא .םיפסונ

 ינא לבא .התומלשב הקוחב םיקסוע אלא םיאלט תפסוה לש אשונב

 םע םילועה םיליגרה םיכלהמל סחייתמ ינניאש קפס ריסהל הצור

 רשא םידרפנה םיקרפל ,ונייה ,םידרפנ דוסי-יקוח יבגל יררה תטלחה

.ףיסוהל םיצור

 ןמ תחא .חסונה תא םיניכמ ךיא איה ,ןוידל הדמעש הנושאר הלאש

 םגו ונלצא רבעב ויהש תולקת ,לומתא ןהילע ורביד יאדווש תולקתה

 תועצה םע תודדומתה וז ,הקוח תנכהב וקסעש םלועב םירחא םיפוגב

 תוביטנרטלאב אל קסוע הקוחב קסוע רשא ףוגה רשאכ ,ונייה .תוליבקמ

 רפסמ ,תינמז וב ,ול םישיגמש ךכב אלא ,רחא וא הז ףיעס חוסינ יבגל

 לובלב רצוי הזה רבדהו ,קוידב תומיאתמ אל םעפ ףא רשא תועצה

 תלעב היהת הקוח תעצה לש המירזהש ךכל ףואשל ךירצ ,ןכל .הכובמו

 קוסעי רשא ףוגבש בצמ היהי אלשו ,ותנכה ךרד לע רבדאש ,דחא חסונ

 ונודי ,המצע תסנכה וא תננוכמה הפסאה וז םא ןיב ,הקוחה תלבקב

.ליבקמ ןפואב תועצה רפסמב

 ילארשיה ןוכמל בושח דיקפת שיש רובס ינא .הקוחה תנכה יבגל
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 ןוכמהש המ ,תרמוא תאז .לבוקמ ימשר דמעמ ול ןיא לבא היטרקומדל

 תנכהב קוסעיש ףוגהש ךכ ידיל איבהל אוה הזה אשונב םורתל לוכי

 ינניא .ןיידתהל היהי רשפא וילעש שארמ ןכומו אלמ טסקט לבקי ,הקוח

 ןילקרטל הסינכה לע לקיש טסקט הז לבא ,בייחמ טסקט הזש רמוא

 הצעומה לש תיפוסה הרטמכ ןכל .המצע הירֶטמב ףטושה ןוידה לעו

 תונושה תוסיפתל תיניינעה תוסחייתהה תא קר אל האור ינא ,תירוביצה

 ,םהב םיקסוע ונחנאש םינושה םימוחתב תוירשפאה תוביטנרטלאלו

 ,רצינמרק 'פורפ לש הבושח הדובע ןאכ התייה .אלמ טסקט םג אלא

 כ"ח .םויה דע לבקתהש המ לש בולישב וקסעש שינב רמו רמ'צרק 'פורפ

 היהי ףוסבש ןימאמ ינאו ,רסחה תפסוה לש אשונב אוה םג קסע רודירמ

 אל ןיכמה בלשב ונודישו היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש אלמ חסונ

 רשא םירחא םירבדבו ןהכ סחנפ ר"ד תעצהב אלו ןיצקא 'פורפ תעצהב

 היהי רשפא רשא ,טסקט היהי אלא ,םיברה וניתונוועב ,ונשייתה רבכ

.הב םינד ונחנאש הלאשל הנוע ונניא ןיידע הז לבא .וב רזעיהל

 העבצה תארקל הקוחה תנכה ךרוצל םאה ,איה ונינפב תדמועש הלאשה

 וא ,םיפסונ םיירוטוטטס וא םייקוח םייטפשמ םיפוג רוציל רבכ ךירצ

 הקוחב ןודיש ףוגה תא שמשי רשא ,טסקטה לש הנכהה בלש אמש

 תושעיהל לוכי ,לבקל אל המו לבקל המ תעד לוקיש ךות ,ישפוח ןפואב

 ךלתש הטישב רתוי דדצמ יתייה ,ימצעלשכ ,ינא .תומייקה תורגסמב

 ןיכמה בלשה אלא שדחמ לוכה תא ליחתהל אל .יררה ךילה תובקעב

.תסנכה לש הדעו ידי-לע תושעיהל לוכי

 הדעו אלא ,תמייקה התנוכתמב טפשמו קוח הקוח תדעוול ןווכתמ ינניא

 הדעווש ןוויכמ הברה אל הז ,02 רפסמה עצוה המל עדוי יניא .תרחא

 וניא הז דחא םדא דוע ףיסוהל ,תרמוא תאז ,םירבח 91 תב איה הליגר

 לודג רפסמ אל ,םישנא 72 וא 52 תויהל םילוכיש רמוא יתייה .ןורתפ

 תדעו תונמל םוקמב ,רמולכ .הקוח יניינעב קר קוסעת הדעווה לבא ,ידמ

 תויצקנופה תא לצפמ יתייה ,טפשמו קוח הקוח תדעו ךותב הקוחל הנשמ

 הנמת תסנכהו ,םיליגרה םיקוחב קוסעת טפשמו קוח הקוחה תדעווש ךכ

 ,הקוחה טסקט תנכהב קוסעת רשא הקוח יניינעל תפסונ תדחוימ הדעו

 ןיכי היטרקומדל ןוכמהש טסקטב ורזעיי םא חמשא ,יתרמאש יפכו

.םרובע

 רמאש יפכ ,ףואשל הכירצ איה ,תיגוציי תויהל הכירצ תאזה הדעווה

 ללכ ךרדבש תויגוציי לש היצרופורפ התואל ,הנוכנ הרוצב ןיילק 'פורפ

 תתל ,תרמוא תאז .תירטנמלרפ הריקח תדעו תמקה ךרוצל םישפחמ
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 ,דובעי ףוגהו הזה ףוגה ךותב תסנכב העיס לכל יוטיב רשפאה לככ

 הזה ףוגהש ןבומכ .טסקט ןיכהל ידכ הניכמ הרוחש הדובע ,הזל ארקנ

 לוכי ,תרמוא תאז .םימיוסמ םיאשונב תויביטנרטלא תועצה ןיכהל לוכי

 ,עיבצמ אל הזה ףוגהו םייתש וא תחא העצה ויבגל שי רשא ףיעס תויהל

.ירטנמלרפ-םינפ תויהל ךירצש ןיכמ ףוג אוה אלא

 לע םש רבודו תויפולחה תועצהה תא עצמב יתארקש רמול הצור ינא

 ףוגש רובס ינא .ירטנמלרפ ףוג לומ ירטנמלרפ-ץוח ףוגבש תלעותה

 תועיסה ןומאב הכזי אלו רוביצה ןומאב הכזי אל ירטנמלרפ-ץוח

 תורגסמה לש העפשהה תא ופידעי המצע תסנכב יכ תסנכה ךותב

 ףוג םיקהל ישעמ םויה היהיש ןימאמ ינניא ,ןכל .תומייקה תויטילופה

 הקוח ןיכהל לכויש ידכ ,ירטנמלרפ-ץוח ףוגש םג המ ,ירטנמלרפ-ץוח

.הכימסמ הקיקח אוה םג ךירצ ,ןוידל עצמכ ןכמ רחאל שמשתש

 הדעו םיקמ ,יררה ךילה תרגסמב ןאכ לעופ יתייה ,תפסונ הקיקח םוקמב

 תקסוע רשא םירבח לש רתוי לודג רפסמ םע תסנכה ךותב הקוח יניינעל

.הזה רמוחה תנכהב

 תושרל ודמעיש םיעצמאה ויהי המ ,ריכזה םג ןיילק 'פורפש יפכו ,ולאשי

 השימחכ לש תווצ תאזכ הדעו דיל האור טלחהב ינא .תאזה הדעווה

 ץועייה ןיב םיסחיב לבוקמכ ,הדעוול רזוע רשא םיריכב םינטפשמ

 רקחמ תודובעב ,תוביטנרטלאה חוסינב ,תסנכה תודעו ןיבל יטפשמה

evitarapmoc םשל  ecneulfni ףוג אוה הזה ףוגהו ,םהל םימוד םירבדו 

 ,הילא דומצ אוה לבא תאזה הדעווה ךותב ימשר דמעמ ול ןיא .ץעוי

 ,דוע הזכ ףוג לש בכרהה תא ןווגל ןבומכ רשפאו ,התושרל דמוע אוה

 ימוחת ילעב םישנא םג אלא םינטפשמ קר אל וב לולכל םיצור םא

.םירחאו םינוש תויחמומו תוחמתה

 טסקטה םע םישוע המ הלאשה האב ךכ רחאו טסקט ןיכי הזה ףוגה

 תסנכה יכ רמול אוה תחא הביטנרטלאכ דמועש המש בשוח ינא .הזה

 םיכירצ םא עדוי יניא .תונושה תוזתה יפ-לע תננוכמה הפסאה איה

 ,יל חלסי ןיילק 'פורפ ,םיעבוכה תשולש וא םיעבוכה ינש תסנכל תויהל

 ןפואב איה תסנכה היפלש וז ,הלח היינשה הביטנרטלאהש רמאנש וא

 הילא ורבעש תננוכמ הפסא לש תויוכמס תלעב היבו הינמ יטנרהניא

 הנושארה תסנכל תוריחבה לש םינושה םיקוחב רבעמה תוארוה ידי-לע

 םג תואבה תוסנכה לכש רמאש ףיעס ותואב השעמלו ,היינשה תסנכלו

 שיש רובס ינא לבא .הזה שוריפה תא ףידעמ ינא .תוכמס התואמ תונהנ

 הפסא תריחב לש הביטנרטלאהו ,תדרפנ תננוכמ הפסא תריחבב הלעמ
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 יל שי ,ףיש טפושה רמואש יפכ .ישוק הב שיש ןבומכ תדרפנ תננוכמ

 הפסא לש הזה ףוגהש איה הבוטה העידיה .הער העידי יל שיו הבוט העידי

 בר תוחמתה בכרה לעב תויהל לוכי ,הקוח תנכה יכרוצל תרחבנה תננוכמ

 חוכהו תויחמומה םהל שיש םידמעומ גיצהל וסני תוגלפמה ,ונייה ,רתוי

 תירבה-תוצראב ואיבהש תוטלחהל המודב תצק .הקוח תלבקב קוסעל

 םישנא ורחב רשאכ ,םינש דואמ הברה ינפל היפלדליפל םיגיצנה תחילשל

 ישנאו תווחה ילעב( תילכלכו תיתרבח הניחבמ םייגוציי קר אל םהש

 קוסעל םהלש תלוכיה לע וכמסש םישנא םג אלא ,)קרוי-וינמ רחסמה

 הז תא חיטבהל רשפא-יאו הרטמל עלוק דימת אל הזש ןבומ .חוסינב

 יוכיס שי ,דבלב הקוח תנכהל תרחבנש תננוכמ הפסאל לבא ,יאדו ןפואב

 םיניבמ םהש הדבועה לשב הריחבל םתוא וגיציש םישנאמ תבכרומ תויהל

 תויתרבח תויעבב םיאיקבו ינויצוטיטסנוק טפשמב םיאיקב ,הקיקחב

.הבוטה השדחה יהוז .הקוחה תנכהב ולעיש

 םייטילופה םיפוגה לש תודגנתה היהת יתעדלש ,איה הערה השדחה

 תנכהב םיפתוש ויהי אל םה םא ומערתי םיאקיטילופה יכ םימייקה

 תזרכהב ובתכ רשאכ .תויוכמסה תוליפכמ עבונה ישוק ןאכ שי .הקוחה

 ,הנידמה תצעומ לוטיב לע ורביד אל ,תננוכמה הפסאה לע תואמצעה

 ,דוע התייה אל תסנכ הלימה ,ןכמ רחאל תסנכה לוטיב לע ורביד אל

 הפסאה תא ואר אלא ליגרה קקוחמה ףוגה לוטיב לע ורביד אל לבא

 רבוטקואב 1-ה דע תמקומ תויהל הכירצ התייהש( המקוהש תננוכמה

 .הליגרה הקיקחב םג קוסעיש ףוגכ ,)רתוי רחואמ בלשב המקוה ךכ רחאו

 ,תרמוא תאז .אל וא ךכל םיעדומ ויה םא םימכחה ןיב תקולחמ שי

 תעדה חסיהב השענ חוסינהש ךכ לע וריעה ןידיו רפוהגנילק םירוספורפה

 יטמלבורפ רתוי הברה רבדה םויה .םידיקפתה תוליפכל םירע ויה אל יכו

 הליגרה תסנכה לע תצבורה תיתקוחה הסמעמה תא תוושהל ןיא יכ

 םתא .8491-9491-ב יופצ היהש המ םע הלש תוליגרה הקיקחה תולועפב

 תיסחי ,זא לש תומושרל 'א תפסות לש םיכרכה לש יבועה תא םיאור

.ביצקתה יקוח תא המגודל חקא קר .תסנכב םויה הרוקש המל

 היהי רשפא ,ליגרה קקוחמה ףוגה םג היהי רשא ןנוכמ ףוג רחביי םא

 ,תננוכמ הפסא לש תרתוכה תורמל ,הקיקחה תדובע תא השעמל לכסל

 תויצלופינמו םינורמת ךות ,רשפא .תימוימויה הסמעמב קוסיעה ידי-לע

 ןוקיתבו ביצקתב קוסעי תמאב הזה ףוגהש ךכ ידיל איבהל ,תוירטנמלרפ

 יאוול תכאלמכ קר עיגי אוה .םישדח םירחא םיקוחבו ןיקיזנה תדוקפל

.ןבומכ תערגמ איה תאזו ,ינויצוטיטסנוקה קוסיעל



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

482
הנוקיתלו הקוחה תלבק יכילהל םייוארה םימגדה

 רמול וכרטצי ללכ ךרדב .םייטילופה םיפוגה לש תודגנתה הפוצ ינא המל

 אוה תננוכמה הפסאב רבחש ימ ,תדחוימ תננוכמ הפסא תרחבנ םאש

 תודעו לש תובישיב םויה םג .וצרת אל םתא יכ - תסנכ רבח אל

 םינופלטל תשגל ידכ םעפ םייתאמ עצמאב םימק תסנכה ירבח ,תסנכה

 קוסעי םג הזה ףוגה םא .תבכר תנחתב ומכ עצמאב םיאצויו םיסנכנ וא

 תסנכה ירבח לבא ,לרטוני יתקוחה עוציבה ,יתרמאש יפכ ,הליגר הקיקחב

.הקוחה תריציל םיפתוש תויהל םיחרכומ םה יכ רמול םילולע םויהד

 אלא ,תוריהבהו תוליעיה ןעמל ,הררב היהת אלש דואמ ןכתיי ןכל

 ולרטני םיאקיטילופה יכ ,תדרפנ תננוכמ הפסא לש ןויערה תא לטבל

 תחא ודיגי .דרפנ ףוגכ ,הקוחב קר קוסעל הזה ףוגל ונתי אלו הז תא

 איה תסנכה - רמולכ ,םימוחתה ינשב םיקסוע ונחנאש וא :םייתשמ

 ךלוה יתייה ינאו ןוכיס הז .רבד םוש ללכב היהי אלש וא ,תננוכמ הפסא

 ,הררב ןיא םאש רמואו םלשומה יתקוחה סרטניאה לש הברקהל ןאכ

 לש תרחאה הכאלמב םג קוסעי הקוח תנכה תכאלמב קסוע רשא ףוגה

.הליגר הקיקח

 תחת רחביי רשא ףוגל תושדח תוריחב טלחהב תויהל תוכירצ ,םלוא

 הכאלמב וישכע קוסעיש ףוגה היהי הז ,הקוח תנכה לש תרתוכה

 היהת תננוכמה הפסאהש וטילחה רשאכ ,9491 ראורבפב החנזנש

 תטלחהל ואיבה 0591 ינויבש םיחוכיווה וליחתהו הנושארה תסנכה

 תא םילשהל ,8591 דע ,םינש הנומש חקל .ןושארה דוסיה-קוחלו יררה

 ינא יכ הזה רופיסה לע בוש רוזחל הצור יתייה אל .תסנכה :דוסי-קוח

 וליפא םיחכונ ויהי אל רבכ ןאכ םיחכונהמ קלחש ,דובכה לכ םע ,ששוח

.הקוחה לש הטויטב תופצל ידכ

 תחת תודרפנ תוריחבב תוחפל ךרוצ היהיש רמוא ינא הררב תילב ןכל

 ,רחבנה ירטנמלרפה ףוגב םילועש ןוידל םיעצמה רתי לכ םעש תרתוכה

 בתכייש קוחב עיפוהל ךירצ רבדה .תננוכמ הפסא םג ףוגה היהי םעפה

.הקוחה תא ןיכי הזה ףוגהו ,תאזה הרטמל

 ךרטצי הזה ףוגה .תננוכמ הפסא-תסנכה ול ארקנ ,רחבנ הזה ףוגהשכ

 תא יעבדכ קבוח ונניא ליגרה תסנכה ןונקת יכ ,ומצעל ןונקת עובקל

 בורה והמ עובקל ,ןונקתב אל ,קוחב וכרטצי םעפה .הקוחה אשונ

 הקוח לש חסונ תלבקל שורדה בורהש ךכב לגוד ,ימצעלשכ ,ינא .שורדה

 ויהיש הדעו ירבח לש הריחב שפוח ךות לוכהש ןבומ( תונושה תואירקב

 ידי-לע הלבקתהש יפכ העצהה ןמ תונשל תוכמסו תננוכמה הפסאב

 ךירצ הזש בשוח ינא .סחוימ בור תויהל ךירצ ,)לבוקמכ ,הניכמה הדעווה
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 ןיצקא 'פורפש עדוי ינא ימצעלשכ .תוחפל תסנכה ירבח לש בור תויהל

 תצקל גוסנ אוה ךכ רחאו םישילש ינש עיצה אוה הליחת .רתוי עיצה

 םילבקמש הקוח איה תאז יכ סחוימ בורמ עתרנ יתייה אל לבא .תוחפ

 םילבקמש הקוח וז .יתרגש דואמ טפשמ רמוא ינא .דואמ ךורא חווטל

.הלבקה תניחבמ רתוי בר לקשמ תויהל ךירצ הז ןכלו

 ריהזמ ינא לבא ,םהילע רבודש םינוקיתה לש אשונל רוזחא ךכ רחא

 וידהו לבקתת ךא הקוחהש ךכ ידיל ואיבי רשא תויצלופינממ דואמ

 ידכ ולש םיגוחה םע דחא לכ - תועצה עיצהל וליחתי רבכו ,שביי םרט

 ןוקיתל תועצה רשע םויה רדס לע ויהיו לדגי גניטיירהו ירלופופ תויהל

 יתרבחהו ינידמה ,יכרעה ,יכוניחה ךרעה תא ןיטולחל סורהי הז .הקוחה

 יולת אלא ,ןימא ונניא ,ביצי ונניאש רבדל התוא ךופהיו הקוחה לש

 תייתש רוסיא לש גוסהמ קוחל ןוקית הצור ינניא .חור בצמ ייונישב

 ,המכ יפ היהי הז ונלצאו .ולוטיבו ,תירבה-תוצראב היהש ומכ ,לוהוכלא

 ויהי זא ,תויטרפ קוח תועצה המכו ףלא םויה שי תסנכב םאש ןוויכמ

 תחתמ רתויב יתוהמ ןפואב רותחי רבדהו הקוחה יונישל תועצה םירשע

.הקוחה לש הכרעל

 םג הז תא ונרמאו ,רמוא רבכ ינאו סחוימ בורב לבקתהל הכירצ הקוחה

 אל ,הקוח הנשמש בורה םג אוה ,הקוח לבקמש בורה ,יחרזמ ןיד קספב

.הקוח תלבק ותוהמ יוניש לכ יכ ,תוחפ תויהל לוכי אל .תוחפ

 ומכ הז ,ןכותב ןכות ,םילימב םילימ תפלחה אוה יוניש ?יוניש הז המ

 סמוע היהיש עובקל רשפא-יא .םישדח םירבד םיבתוכ םא הקוח לבקל

 רשפאש ךכ רחא רמולו ,הקוחה תלבק יבגל םיילרודצורפ םיכילהתב בר

 הצורש ימ .לולסמה והז ,ךרדה יהוז .ןטק רתוי בורב הז תא תונשל

 םיגייס עובקל ךירצש בשוח םג ינא ןכל .ותוא רובעל ךירצ ,תונשל

 .הקוח ןוקית יבגל רתויב ןטק רפסמ הז תסנכ ירבח הרשע .יונישה םוזייל

 הדמעמ לשב הקוחל ןוקית העיצמ הלשממה םאו הררב ןיאש ןיבמ ינא

 לבא .םזוי םרוג תויהל הל רשפאל ךירצש דואמ ןכתיי ,תעצבמה תושרכ

 םינטק םירפסמל ךלוה יתייה אל ינא ,תסנכה ךותב המזי לע רבודמ םא

 תובר תומיתח תושורד םויה אלה .םייתוהמ רתוי םירפסמל אלא ,הלאכ

 יוניש שקבל ולכוי תסנכ ירבח הרשע םא ,ןומא-יא תעצה ליבשב רתוי

 יוניש ליבשב .ןומא-יא תעצה שקבל םילוכי אל םויה םה ירה ,הקוח

 דוסיה תונורקע תא רידגמש ידוסיה ךמסמה יוניש ליבשב ונייה ,הקוח

.רתוי לודג רפסמ ךירצש יאדו ,הנידמה לש םיכרעהו

 ורחבנש םישנא שיש וניאר יכ רוביצה לש תומיתחמ ריהזמ םג ינא
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 רבדה .ףוסה דע ןתוא וקדב םא עדוי יניאש תומיתח ךמס לע תסנכל

 היהת תילארשיה תואיצמהמ קלחש הצור יתייה אלו רתויב קפקופמ הזה

.ומיתחי ובש רחא םוקמב וא רקאס ןגב םינכוד

 וז ,הררב היהת אל םאו ,תדרפנ תננוכמ הפסא היוצרש יתרמא ,ןכ םא

 םוזיל םיגייסבו סחוימ בורב רשפאו תננוכמ הפסא םג איהש תסנכה

.םייוניש

 לש הפוקת התייה ונלצאש עדוי ינא .םע לאשמב דדצמ טלחהב ינא

 תופקשה ןבומכ שי .םע לאשמ לש גשומה םצעל הקזח דואמ תודגנתה

 'ןכ' םיבישמ םע לאשמב ,תרמוא תאז .םזילוג ןיעמ הזב שיש תורמואש

 ינאו ותוללכב רוביצה לש יוטיב ךכב שי רבד לש ופוסב לבא .'אל' וא

 היהי בחרה רוביצה ונלצאש ,יכרע לקשמ ותוא ללגב ,הצור דואמ יתייה

 תסנכב םג ,טועימו בור שיש יאדו .הזה טנמוקודה לש ותריציל ףתוש

 תובותכש תוקוחל טרפ דחא הפ תלבקתמש הקוח ןיא ,טועימו בור היהי

 רובע הקוח חסנל ידכ הפוריא חרזמל םיעסונש םייתפרצ םיחמומ ידי-לע

 בור דימת שי ,דחא הפ ןיא תיטרקומד הנידמב לבא ,תרגפמ הנידמ

 םע לאשמב הלבקתה וזה הקוחהש ודיגיש ךכמ ששוח ינניא ןכל .טועימו

 לש בור ובו דנלריאב םע לאשמ תעכ היה .םע ילאשמ ויה .רחא וא הז

 תויטרקומד תונידמ ולאו ,םע ילאשמ םעפ ידמ שי ץייוושב .יצחו זוחא

 ינא ,הקוח יבגל לבא ,םוימויה ייחב הז תא גיהנמ יתייה אל .תויתוהמ

.ךכב תובישח האור טלחהב

 תושעיהל יונישה לעש ןימאמ ינא ,יתרמאו יתמדקה רבכש יפכ ,ינשה ןיינעל

.המצע הקוחה תלבקכ ונה יונישה יכ ,הקוחה תלבקתמ הבש ךרד התואב

 ,ןורחאה רושעה ךלהמב .םירבד ינש ןייצל הצור ינא :ןומרכ קירא 

 לש תויואיצמל תחא םעפמ רתוי ונעלקנש יל המדנ ,יררה ךילהמ קלחכ

 תולקה וז הב ברועמ יתייה ינאש תועפותה תחאש בשוח ינא .רבשמ

 היה רשפא ליגר בורבש הדבועה .רטשמה הנּוש הבש תלבסנ יתלבה

 ,הרזחב ותוא וניש ליגר אל בורב ךכ רחאש ףא לע ,רטשמה תא תונשל

 רשאכ ,ףסונ רבשמ לש ותליחתב ונחנא רקובהמ לחה .היעב לע הדיעמ

 הדבועה ,תורחא םילימב .קוסיעה שפוח :דוסי-קוחב ףיעס לש ופקות גפ

 לש האצות אוה קוח לכו ,ונמלשה אל דועש ךילהתב םיאצמנ ונחנאש

 ןיב חתמל שיש תוכלשה לע ,בשוח ינא ,הדיעמ ,תורחאו הלאכ תורשפ

.ירשפאה ןיבל יוארה

 ,רמולכ .ונלש םינוידה לצב ויהש םיחנמה םיווקה דחא הזש בשוח ינא

 םיווקה דחא .תושעל ךירצ המ תמועל תושעל ןתינ המ איה הלאשה
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 ןוידה חתפב םג הז תא חינהל הצור ינאו ,לומתא םינוידב םיחנמה

 הקיטילופה ןיבל תיתקוחה הקיטילופה ןיב דירפהל ךרוצה אוה ,ןאכ

 תלבקל םא ,תננוכמ הפסא רותב תסנכה לע רבודמשכ םג .תיוושכעה

 לש תאזה היגוסהש בשוח ינא ,הקוחב םינוקיתב רבודמשכ חטבלו הקוח

 ,םייוושכעה םינוידל רבעמ איהש ,תיתקוחל תיטילופ הפסא ןיב הדרפהה

.בושח דואמ אשונ איה

 םרוגה איה ,איהש הניחב לכמ ,קפס אלל ,תסנכה :רודנב לאירא 

 הפקשה יפ-לע ,איהש םושמ ןיב ,הקוחה ןוניכב קוסעל ךירצש יזכרמה

 םייטילופ םילוקישמ ןיבו ,תננוכמה הפסאה לש תוכמסה תלעב ,תלבוקמ

 תויוכמסהש םשכש ךכ לע בושחל היה רשפאש ןכתיי .ןאכ ורכזוהש

 היהת תסנכה ,תסנכב ודחוא תקקוחמה תושרהו תננוכמה הפסאה לש

 ,םיפוג ינשל תודרפנ תוריחב עובקל ,ימעפ-דח ןפואב ,ילוא ,הנכומ

 ןיב הדרפהב שיש ןורתיה לע ןאכ עבצוה .תקקוחמ תושרו תננוכמ הפסא

 ראשבו םיקוח תקיקחב קסועש ףוגה ןיבל הקוחה ןוניכב קסועש ףוגה

.יתואיצמ הזש חוטב יניא .טנמלרפה לש םידיקפתה

 םהיפ-לעש םיכילהה תא עבקיש ,הקוח ןוניכ דוסי-קוח לבקל ךרוצ שי

 ,םויכש ,יתקוח ןיינע םה הקוח תלבקל םיכילהה םג .לבקתת הקוחה

.דוסי-קוחב םתוא עובקל שי ,יררה תטלחהל םאתהב

 רגמש אישנה םע םיכסמ ינאו ,הקוחה תעצה תנכה וא הקוחה תנכה

 השעיתש יואר ,ןוידל עצמ תוחפל הווהתש תחא העצה תויהל הכירצש

 חיננ( תיניצר תיתקיקח המרופר לכ .יתלשממ אל ,יעוצקמ ףוג ידי-לע

 הדעו ידי-לע תחסונמ הניא ,)ןישנועה יניד םוחתב וא תורבח יניד םוחתב

 התרגסמבו ,תויתקיקח תומרופרב תלפטמ הלשממה ללכ ךרדב .תסנכב

 ןכלו ,הלשממה לש ןיינע אל הז ןאכ .תיעוצקמה הנכהה תמייקתמ

 ,םיכסמ ינא ,יוצרש יעוצקמ ףוג םיקתש וז איה תסנכהש יוארה ןמ

 דע ,יאדכ .םיליעפ םיאקיטילופ םניאש רוביצ ישנא םג וב ובלתשיש

 ,םימייקה דוסיה-יקוח לע הקוחה תעצה תא ססבל ,ירשפא רבדהש המכ

.םישרדנה םייונישבו תופסותב ןבומכ

 םיכילהל םאתהב בוש הב ןודל שי ,תאזה העצהה תנכה וא תשגה רחאל

 לש תדחוימ הדעווב וא הקוחה תדעווב ,הקוח ןוניכ :דוסי-קוחב ועבקייש

 ידכ תסנכה לש יתוהמ סחוימ בורב ךרוצ שי ,יתעדל .האילמבו תסנכה

 וליפא .םע לאשמ תפסותב ,ריבס בור הארנ םישילש ינש ,הקוח לבקל

 איהו הקוח קקוחל םג תנווכתמ תסנכה םעפהש רוביצל דחוימב ועידוי

.ליגר בורב קפתסהל שי )לבוקמכ( םע לאשמב .ךכב קוסעתש וז
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 ןוניכ רשאמ תכל קיחרמ רתוי וליפא ךלהמ אוה ,ימעטל ,הקוחה ןוקית

 העיגפ םג וב שי ,דוסי תונורקע תעיבק דבלמש םושמ ,תירוקמה הקוחה

 םיכילהב ךרעיהל ךירצ אוה ,ללככ ,ןכלו ,גצייל הרומא הקוחהש תוביציב

 .םיחמומ תדעו ללוכ ,סחוימ בור ללוכ ,הקוחה ןוניכ יכילהל םימוד

 ינאו ,הקוחל םינוקית עיצהל תורשפאה תא תרכינ הדימב ליבגהל ךירצ

.ריבס יתלב ןפואב ןטק רפסמ הז תסנכ ירבח הרשעש םיכסמ

 תועגונה הלא ןוגכ ,הקוחב תומיוסמ תוארוהש בושחל הטונ םג ינא

.ןוקיתל תונתינ תויהל תוכירצ אל ללכב ,הנידמה תוהמל

 םיקוח .תיללכ תורבגתה תקספ לש הללכהב ךמות ינא ,תאז תמועל

 לש סחוימ בורב ולבקתיש םיינמז םיקוח תויהל ולכוי היפ-לע ולבקתיש

 אל םוריח תעשל תונקתל הקוחה תופיפכ .םע לאשמ אלב לבא תסנכה

 לש תופיפכ עבוק אל ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח םג ,ןובשחב האב

 תקיקחמ ץוח ,תפסונ ךרדב ךרוצ שי .םוריח תעש תונקתל דוסיה-קוח

 תויתוהמה תושירדב דומעיש ןפואב תויוכזב עוגפל רשפא הבש ,םיקוח

.דוסיה-קוח לש

 ןודל ךירצש התייה תוצובקב ונלש הדובעה תחנה םנמא :יניירק ליאכימ 

 תויתוהמה תוארוההמ קתונמב ,רמולכ ,תוהמהמ קתונמב הרודצורפב

 אל ונלש ןוידהש בשוח ינא לבא ,הקוח ארקנש הזה ךמסמב הנייהתש

 בשוח ינא .לארשיב הקוח לכ תלבקל םייוכיסהמ קתונמ תויהל לוכי

 ,לארשיב רוביצה תיברמ לש הבחר המכסהב הקוח לבקל םייוכיסהש

 ויהיו הקוח לבקתתש םה םיילאר רתויה םייוכיסה .דואמ םישולק

 תאזו ,הנייהת רשא הלש תוארוהה הנייהת ,תוקולחמ טעמ אל הביבס

.תוירקיע תוביס יתשמ

 ויטעבש ,הנידמב םייקש ידוהי-יברעה עסשל תעגונ הנושארה הביסה

 ,תויתצובק תויוכז לש תרבוגו תכלוה העיבת שי םיטועימה לש דצהמ

 .בורה דצמ םויאכו טועימה דצמ תוכזכ ספתנש רבד

 האור יניאש עסש אוה םגש ,ינוליח-יתדה עסשה איה היינשה הביסה

.בורקה דיתעב רתפייש

 ןומאה תא הנקיש בחר ךמסמ לבקתיש םייוכיסה ,הלאה תוביסה יתשמ

 ,תיגטרטסא הניחבמ ,ןכל .םישולק ,לארשיב הייסולכואה תיברמ לש

 לש הכימת לבקיש יתקוח ךמסמ והשזיא שבגתי םא ,תושעל ןוכנש המ

 הלאה םירזגמה ינש ןומא תא שוכרל אוה ,הנידמב םייקש ריבסה בורה

 המצע הקוחב ועבקייש םינונגנמה תועצמאב ,הרודצורפה תועצמאב

.םירחואמ רתוי םיבלשב וללה םירזגמה תופתתשה תא ורשפאישו
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 תא תתל ךירצ ,יתקוח ךמסמ ןקתל תורשפאה תניחבמש יתעצה ןכל

 לכ לש ןומאה תא לבקל םיניינועמ םא אקווד .העיס לכל וזה תוכזה

 ןוקיתה תא שקבל הדימע תוכז היהת העיס לכלש דואמ בושח ,תועיסה

 רפסמ תא ליבגהל רשפאש ךכ לע ןאכ רבוד .יתקוחה ךמסמה לש

.הנש לש הפוקת ךשמב שיגהל הלוכי העיס לכש תועצהה

 עונמל םיצורש הלאל חוכ קיפסמ שי יכ ,םויה דע הקוח ןיא :רודירמ ןד 

 הז .ןטקו ךלוה הקוחב םיצורה חוכו לדגו ךלוה םחוכ ,יתעדל .התלבק תא

 תיטילופה תויוחתפתהה םע ,ןמזה .עבוקה אוה ןמזהו ףסאמ ברק םצעב

.הקוח היהת אל וא הקוח היהת םא עבוקה אוה ,תויפרגומדהו

 יטילופה השעמה םלועב יכ הלאה םינושארה םירבדה תא רמוא ינא

 ידכ הלאה תולאשה תא לואשל ךירצ ,יטילופ ךלהמ איה הקוח ןוניכ

.ותוא עצבל תלוכיל ,םיבר ידי-לע ןאכ עבומש ןוצרה תא רבחל

 הפסא ידי-לע םא ןיב ,הקוח תלבקל הפיו רדוסמ ךילהת םיעיצמשכ

 ,תרחאו תאזכ תדחוימ הדעווב וא םע לאשמב  רושיא ידי-לע וא תננוכמ

 ריבעהל יוארו יוצרש ךרד יהוז םישנאהמ קלח לצאש רוכזל דימת ךירצ

 המ לש היצמיטיגל-הדל ךרד יהוז רחא קלח לצא םלוא ,הקוח הב

 ,תאזכ ךרדב קר םיריבעמ הקוחש ןוויכמ ,תרמוא תאז .םויה דע השענש

 ,דוסי-יקוח םצעב םניא דוסיה-יקוח .הקוח אל וז םויה םתישעש המ

 לטומ ,אל וא תוימיטיגל התייה םאה חוכיווה לכו תוימיטיגל התייה אל

 ךכ ,ףכת ותוא רמאנ ונחנא ,ןוכנ לדומ שי .ןוכנה לדומה לומ לצ וילע

 הקוחה תלבק ךרד לש היצפוא וז םויה דע השענש המ לכו ,תרחא וא

 .וישוריפב טפשמה-תיב ידי-לע ,תוכמס הל התייה אלש תסנכה ידי-לע

 ,תואיצמה םלועב יכ ,הבושח איה יתעד יפל לבא תידדצ הרעה תאז

.ראשייש המ תויהל לולע הז ,הזה ןוכמב ןוידה רמגיישכ

 תאז התשע הקוחה יקרפ תא הלביק םויה דעש תסנכהש בשוח ינא

 התיישע םצעבו ,)רגמש אישנה הז תא ריכזה( 8591 זאמ םינשה ךשמב

 רוביצהו ,'הז תא השוע ינא' תוריחב תכרעמ לכב רוביצל הרמא

 וליפא זא .דוסי-יקוח קקוחיש ימ תא רחוב אוהש עדי רוחבל ךלהש

 קקוחנ םעפהש רוביצל רמול ךירצש רמול םוקמ ןיא תוגהנתהה חוכמ

 םירמואש הלאכ שיו ,םיעדוי םלוכ ירה .םירתוימ םירבד הלא .דוסי-יקוח

 םיצור אל םתאש דוסי-יקוח םכל וקקוחיש הלאכ םירחוב םתא ,ורהזית'

 םייק היה הז .שדח רבד אל הז .'תרחא קקוחא ינא יכ יב ורחבת ,םתוא

 םלוכ .לעופב תוגהנתהה חוכמ אלא יררה תדעו חוכמ אל ,הליחתכלמ

.תרחא וא ךכ םירחובו םיכלוהו השענ ךכש םיעדוי



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

092
הנוקיתלו הקוחה תלבק יכילהל םייוארה םימגדה

 םינש רשע )םיגגוחהמ ינא ,םילבאתמ ונתאמ קלח( םיגגוח ונחנא םויה

 2991 ץרמב .תיתקוח הכפהמ ךכ רחא ונוכש ,דוסיה-יקוח תקיקחל קוידב

 תוריחבב ,ועדי יאדווב זאמו ,ינשה ירחא דחא םיקוח ינש :םירבדה ויה

 םישיגרה םיאשונב וליפא דוסי-יקוח תקקוחמ תסנכהש ,ךכ רחא ואבש

 ?דוסי-יקוח קקוחנ ונחנא םעפהש דיגנ םא םויה ףיסונ המ זא .רתויב
 םג ,ןכל .המק הנידמהש זאמ רחאו הזכ בצקב הז תא םישוע ,יאדו

 אישנהש םינושה םיעבוכה חוכמ תסנכה לש תילמרופה תוימיטיגלה

 חוכמ םג לבא ,תרחאהו תננוכמה הפסאה ,וריכזה ןיילק 'פורפו רגמש

 יניא .הקוחה תא תקקוחמ תסנכהש עדוי רוביצה לכ ,לעופב תוגהנתהה

 ,םוי לכ שדחמ עידוהל םיכסמ ינא .שדחמ עידוהל ךרוצה תא ןיבמ

.שדח רבד הזש בשוח יניא לבא ,יאוולה

 יפוסה סקטה תא תושעל םיצורשכש םיכסמ טלחהב ינא ,תאז םע דחי

 טביההו יתועמשמו ילמס יסקט טביה ול היהיש דואמ יאדכ ,ךמסמה לש

 אלש קרפ הזיא רובעל ךירצ לבא ,היעב ןיא ,םע לאשמ תויהל לוכי הזה

.ותוא םיקקוחמ אל ןכלו ,הרידא תקולחמ שי וילעש וב םינד

 היהי אוה .ןאכ ורכזוהש םימעטהמ ףסונ ףוג רוחבל םוקמ האור יניא

 תא םדימ ואיצוי םויה םיקקוחמהש חינמ ינניאו םייקה לש לופכש

 דואמ ינא .םייקה לופכשב ךרוצה תא האור יניא .עיפשהל תורשפאה

 הדעו היהת וז םא ,הקוחה תדעו דיל ץעייש יעוצקמ ףוג היהיש הז דעב

 ךירצש קפס ןיא .הדעו התוא וז היהת םא וא עיצה אישנהש ומכ תדרפנ

 וירבד לכ לע םתוח ינאו ןוכמה לש לודגה ודיקפת הפ ,בגא .יעוצקמ ףוג

 ,עצמ היהיש ןוידל טסקט עיצהל לוכי ןוכמה .ןאכ רגמש אישנה לש

 ויהי ילואו םירחא םיטסקט שיש חינמ ינאו ,ירשפא לבא דיחי אל

 לוכי ותויזכרמב ןוכמהש בשוח ינא .םירחא ויהיש ימיטיגל םגו ,םירחא

 תצובק םעפ התייה לבא ,רמול רתומ םא ,יזכרמה טסקטה תא עיצהל

 ,םינש המכ ינפל הקוחל טסקט הזיא העיצהש ביבא-לתמ םירוספורפ

 הדבכנ הדמע ,תאזכ העצה התייה לבא חסונה תא יתבהא ךכ לכ אל

 ינא .תרחא הצובק היהת רחמ ילואו ,תורבוחב וא םינותיעב המסרופש

 עוצקמ ישנא ךירצו הזכ טסקט היהיש בוט ,הבושח הדובע וזש בשוח

 תיעוצקמה הלאשה אל איה ןבומכ הלאשה יכ םא .וחוסינב וקסעיש

 ,היטרקומדה תוהמ ,רטשמה תוהמ לש הלאש ,תיכרעה הלאשה אלא

.המוצע תקולחמ שי הילעו הנידמה תוהמ

 הכירצ ,תיטנרהניא איהש ,תוביציה ךרוצלש בשוח ינא .תוחישקה יבגל

 לש הובג רפסמב אטבתתש םייונישל תועצהה יכילהב תוחישק תויהל
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 דרוי יתייה אלו ייניעב םומינימ הז תסנכ ירבח 27-08 ,תסנכ ירבח

 רטשמב ללכב וא םייחכונה תויצילאוקה ימיב הזמ תוחפ רפסמל

.ינויצילאוקה

 תעיבק אוה הדיקפת לכש תננוכמ הפסא שי םא .תידדצ הרעה ,בגא

 ומכ הז .הדיקפת הז יכ ,לודג סחוימ בורב ךרוצ ןיא זא ,הקוח

 ודוח לע ערכומ הז .הקוחמ תוחפ אל הזש ,יפוריאה דוחיאל תופרטצהה

 ?סולפ %05 הל שיש תננוכמ הפסא היהת אל םעפ ףא המל .לוק לש

 רבודמשכ לבא ,הקוחל דגנתמש בור אלו ץראב טועימ שי ןיידעש ינפמ

 סולפ %05-ב עיבצת איהש םעפ ףא םיכסי אל טועימה תננוכמ הפסאב

 תא עונמל היצילאוקב ולש םיטדנמ 02-03-ה ידי-לע הצור אוה .דחא

 ןיא ?הז תא השעת תננוכמ הפסאש םיכסי אוה ךיא זא ,הקוחה תלבק

 תלבק תא עונמל חוכ טועימל שי דוע לכ הזכ ףוג םוקיש יוכיס םוש

.הקוחה

 הקוח תלבקכ והומכש ,הקוח יוניש תודוא הפ רמאנש ללכל םיכסמ ינא

.תרחא ךרד האור יניא ,םייונישהו תוחישקה ךרוצל

 רשא תקולחמב ןיינע שיש עדוי ינא .תואירקה יבגל תחא תינכט הרעה

 בורה תא ךירצ האירק וזיאב אוהו ,םימעפ המכ טפשמה-יתבל עיגה םג

 רבד לכ תונשל רשפא הקיקח יכילה ידכ ךותש ןוויכמ ,יתעדל .סחוימה

 ןיא םא ,תישילש האירקמ ןיטולחל הנוש תויהל הלוכי הנושאר האירקו

 םג ףיסוהל ,הסנכה סמב ןדש קוחב ,לוכי ינא ,שדח אשונ לש הנעט

 ןיא ןכל .רדסב הז ,דגנתמ אל דחא ףא םא .תבש תרימש אשונ תא

 וא דחא דגנ םיינשב רובעת איה םא הנושארה האירקל תועמשמ םוש

 תיתימאה תובישחה .תמיוסמ הדימב היינשה האירקל םגו 94 דגנ 16-ב

 תישילש האירקש הנעטה עמשית אל יכ ,תישילש האירק איה הדיחיה

 ?עודמ ,16-ל שורדה בורב הרבע אל הנושארה לבא ,08-ב םנמא הרבע

 הנושאר האירקב היה אל ללכב ,והמ בושח אל ,וב רבודמש אשונה יכ

 תובושח עודמ ןכל .תוגייתסהב הלילב היינש האירקב ותוא ופיסוה אלא

 תיעיבר האירק לע וליפא בשוח יתייה .ףוסב הרוק המ בושח ?תואירקה

 יתש הז םא ,ותוא םיקקוחמש ליגר ךילהת שי .םייתקוח םיאשונב

 ךירצ הז ,יתקוח היהי הזש םיצור םא םלוא ,תואירק שולש וא תואירק

 אל ראשהו הבושח תישילשה האירקה קר לבא ,דחוימ בור רובעל

.תישילשה האירקל תומוד אל ללכב ןהו תונתשמ ןה יכ תובושח

 הזה רזומה ןויערה לע רבדמ ינא םינש הברה רבכ :יערדא ףסוי 

 הז תושעל הכירצ איהש המ לכו הקוחב קוסעל תבייח אל תסנכהש
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 תנכהל תויוכמסה תא םישנא השולש לש הצובקל ריבעמש דוסי-קוח

 ימ תויהל יתעדל םיכירצ םישנאה תשולש .תננוכמה הפסאל תוריחבה

 תושרל תוריחב וניכי ,קוח תעצה וניכי םה .ןוילעה טפשמה-תיבב ונהיכש

xe ויהיו ,תננוכמה  oiciffo שקבמ ינא .תננוכמה הפסאה תואישנ םג 

 הנשמ תצק ,תרדוסמ רתוי תצק הרוצב םירבדה תא ריבסהל תוסנל

.הרודס

 הלאשה תא לואשל יותיעב םיליחתמש ינפלו ,יותיעב ליחתהל ךירצ

 .לארשי רוצ שמשל תוכירצ הקוחה תורטמ .הקוחה תורטמ ןהמ הטושפה

 ,הקוחה לש תורטמה .תילארשיה הרבחב קצומ יכה רבדה ,תרמוא תאז

 םיחינמש תויוכז ןתוא תא ןיירשל תישאר ןה ,ןיבמ ינאש המ יפל

 .םינפ םושב ןהילע םירתוומ אל ,תיתרבחה הנמאל םיסנכנ רשאכש

 ףוריט תעב ,קקוחמה .תעדה חסיהב תויועט עונמל הכירצ הקוחה ,תינש

nosiar( םויקה תביסל דוגינב םהש םיקוח קקוחל לולע ,תוכרעמ  d’ ertê( 
 ןגרואמ טועימ לש םיפטחמ עונמל ,אוה ישילשה רבדהו ,הנידמה לש

 םדרנ וא םנמנמ בורה רשאכ םויה רדס לע תוטלתשהו יטנטילימו

 רתויב ביציה רבדה תמאב תויהל הקוחה לע ,תורחא םילימב .הרימשב

.הרבחב

 םייח ונחנא הבש תפרוטמה הפוקתבש ונתעד לע םילעמ ונחנא םאה

 ןופצמה תא ונדביא רשאכו ,טלחומ תוכרעמ ףוריט שי רשאכ ,םויה

 תלגוסמ תסנכה ?הקוח רצייל םילגוסמ ונחנא ,ונלש יתוברתה ירסומה

 ידי-לע לספנש םדא הלשממ שארכ םירחוב ונחנא רשאכ ?הקוח רצייל

 םינגראמ ונחנא ,תלפונ הסרובהשכ ?ןוחטיב רשכ ןהכל תירוביצ הדעו

 ,וניניעב ןח אצומ אלש ןיד קספ ןתונ טפשמ-תיבשכ ;הסרובה דגנ הנגפה

!תונגפה ודגנ םינגראמ ונחנא

 םג ינא .הקוח תושעל ןמזה עיגה אלש ענכושמ ינא ,תורחא םילימב

 תנידמב םיקוח שרפל ךמסומה ףוגה .הקוח ונל שיש רוכזל םלוכמ שקבמ

 ילוא ,תרדהנ אל איה ילוא ,הקוח ונל שי .הקוח ונל שיש רמא לארשי

 דואמ רהזיהל יאדכ ןמזה עיגי אלש דעו הקוח ונל שי לבא ,הכנ איה

 םאש ךירעמ ינאו ,העורג הקוח .תונוסא ונילע איבהל םילולעש םידעצמ

 רבוש הדצב איבת םג איהו העורג היהת איה ,הקוח השענ םויה ונחנא

 .ארונ ןוסא הז ,ימ עדוי אל ידי-לע רחבנש הקוחל טפשמ-תיב ארקנש

.תצק הכחנ ואוב ,תוביטנרטלאה ןה הלא םא ,ןכל

 תואיצמב .תובהלתה לש ץרפב לבקתהל הכירצ הקוחש םיכסמ ינא

 ץרפש בשוח ינא .קוחר יד הזש ונל רורב םויה הב םייח ונחנאש
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 וא ןאכל םיאניתשלפה םע היעבה תא רותפנשכ עיגי הזה תובהלתהה

 אל וזה היעבה דוע לכ לבא ,גוסינש וא שרגנש וא חפסנש וא ,ןאכל

 רשפא ,הזה תובהלתהה ץרפ עיגישכ .תובהלתהה ץרפ עיגי אל ,רתפית

 יוכיס ול ןיאש ורמא הפ םירבחה בור םויהש ךלהמ ליבוהל היהי

 יאדו איבנל ןהוכ ןיב הנחבהה .תננוכמה הפסאל תוריחבה אוהו יטילופ

 בשוח ינא .הבושח דואמ איהש בשוח ינא .הב לזלזמ יניאו ,ןאכ הנוכנ

 היהת ובש לדומ תונבל ךרטצת ,הלאה תוריחבה תא ןיכתש הדעווהש

 םיקסועה םישנא ןיבל ךורא חווטל םיאקיטילופ ןיב תטלחומ הדרפה

.םיכרעב

 ללכה ןמ תאצוי הדובע השוע היטרקומדל ילארשיה ןוכמהש בשוח ינא

 ,עגרל םעה תא ןיכהל ךירצ .דובעל קיספהל ךירצ אלש בשוח ינאו

 ךירצ ןוכמה .דואמ הבוט הדובע םישועש בשוח ינאו ,ןוכנה יותיעל

 יותיעל תוכחלו ןויערה תובישחל רוביצה תא ךנחל ,הזה ןוויכב ךישמהל

 ,דחא םוי עיגי אוה לבא ,הנש 05 דועב זא ,םויה אל םא ,עיגי יותיעהו

.םינכומ תויהל ךירצ ,עיגי אוה רשאכו

 הצור ינאו ,הקוח תקיקח לש ךילהת לע םירבדמ ונלוכ :פרק תידוהי 

 תא שיגדהל הצור ינא .יתרבח ךילהתכ הקוח לש אשונה לע רבדל

 םאה הלאשב םידימעמ ונלוכש תוקפסה םושמ אקווד הלאה םירבדה

 תויוארה תובשחמה תא םשיילו ,הקוח קקוחל ילוכו לשב ,רישכ ןמזה

.ןאכ תועבומש

 לבקתתש הקוח היהת אל ,לבקתתשכו לבקתת םא ,הקוחש םיעדוי ונלוכ

 .םירבד לש םכופיה אלא ,תובהלתה לש ץרפב אל ןבומכו 'תולודג ימי'ב

 ינאו תונטק ימיב לבקתת ,לבקתת םאש הקוח לע םירבדמ ונחנא

 דיעמ ,תונורחאה םינשב הקיקח תונש 05 לש ןויסינהש ןייצל החרכומ

.הז רשקהב ועמשוה םיבר תוששחו הקיקחב 'תונטק ימי' לע

 הקיטילופה ןיב דירפהל ,םינוידה ךלהמב ןאכ עבוהש ןוצרה םג ןכל

 ,יושע ,הקיקחב םוימויה ייח לש הקיטילופה ןיבו ,הקוח תקיקח לש

 תסנכהו השעמה השענשמ .דבלב הלאשמ רדגב ראשיהל ,תששוח ינא

 רוזחל בר ישוק האור ינא ,תננוכמה הפסאה לש דיקפתה תא הלטנ

 תבשוח ינא ,ןכל .ליבקמב ולהנתיש םייטילופ םיפוג ינש םיקהלו הרוחא

 ןיבל התלבק ךילהת וא הקוחה ןיב ןיחבהל ידכ תושעל שקבתמש המש

 תא רידגתש הרודצורפ תעיבק אקווד אוה ,הליגר הקיקח לש ךילהתה

 שיש איה יתנווכ .יתרבח יוניש לש ךילהתכ הקוח תקיקח לש תוהמה

 .הקוח תקיקח לש ךילהתה ןמ קלחכ רוביצה ףותיש לש ךרד עובקל
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 ,ןוזיה לש ךילהתב ופותיש ,רוביצה עומיש לש ןבומב רוביצה ףותיש

 תויהל ךירצ הז ןיינע .רוביצה תודמע לש תויופקתשהב שומיש תיישעו

.ונממ קלחו הקוח תקיקח לש ךילהתה ךותל הנבומ

 הלאשב ןודל ךרדה תא אצמי היטרקומדל ילארשיה ןוכמהש הווקמ ינא

 לכוישו יביטקפאו יתועמשמ היהיש ךילה םישוע דציכו ךילה הזיא

 לאשמ לע םירבדמ םאש ךכ .םמצע הקוחה תקיקח יכילהתב בלתשהל

 ועבוהש תועדו תודמע לש תופקתשה היהי אוה ,ךילהתה לש ופוסב םע

 שארמ ךנוחמ היהי רוביצה ובש בצמ רצוויישו הקיקחה ךילהת ךלהמב

 .םיכרע לש גולאיד לש תונויערה תלבקלו הקוח יהמ תועדומלו הנבהל

 אל רוביצהו םעה ,לבקתתשכו לבקתת םא ,הקוח לבקתת רשאכש בושח

.ומינפהלו וניבהל םילשב אלא ,לבקתיש ךמסמהמ םיקתונמ ויהי

 לש וירבדב ןיפיקעב הלעש אשונל סחייתהל הצור ינא :ןיילק דולק 

 בשוח ינא .ןמז הברה יתרקחש אשונ הזו ,םינוקיתל רשקב ףיש טפושה

 יניצר ןפואב ןודל ליחתנ רשאכו םא עגרכ ילאוטקא תויהל לוכי אוהש

 ןוקיתל םינתינ אלש םיפיעס לש אשונל ןווכתמ ינא .הקוחה תנכהב

.ללכב

 .יטרקומד אוה הזכ ךילה םאה ,הבושחו הרומח דואמ הלאש שי ,ןכבו

 םאה איהו ,הילא םג סחייתהל לוכי ינא לבא ,תרחא הלאש ונל שי

 לע אקוודש בשוח ינא לבא ,ךכב םיקפקפמש הלאכ שי .יביטקפא רבדה

 רובשי אליממ ,םילכה תא רובשל הצורש ימש ןוויכמ תונעל ךירצ אל הז

.הזה אשונב תעדה תא תתל םיכירצ אל ונחנא ןכ לעו םילכה תא

 אוה ללכ ןוקיתל םינתינ אלש םיפיעס לש אשונהש רמול הצור ינא

 םיפיעס אוצמל ןתינ ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל .ינרדומ דואמ אשונ

 ודוהב ,לגוטרופב ,םדוק דוע תפרצב םג ,הינמרגב ,תוקוח הברהב הלאכ

.םלועב תויטרקומד תונידמ הברה דועו

 םתא םיהדזמ רטשמה וא הנידמהש םיפיעס לש גוס שיש ךכב רבודמ

.םהב תעגל רשפא-יאו ילטוט ןפואב

 עדוי דחא לכ .הלאכ םיפיעס המכ לע בושחל רשפא ,ןבומכ ,לארשיב

 ףיעסל םירבועו רודרי ןיד-קספב 5691-מ םיליחתמ םא ,הנווכה המל

 הז .רבודמ המב בטיה םיניבמ ,5891 תנשמ תסנכה דוסי-קוחל )א(7

 ,ןבומכ .אל ישילשהו ורכזוה םיינש .יתעדל םיאשונ השולש לולכל לוכי

 ינשה אשונה ,הנידמה לש ידוהיה יפואה לש ,רמאנ ,אוה ןושארה אשונה

 עיבצהל הצור ינאו ,ישילשה אשונה ,הנידמה לש יטרקומדה יפואה אוה

 תתל תבייח תידוהי הנידמכ לארשי תנידמש הזתה ןבומכ אוה ,וילע
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 ךירצ הזה דמעמה םגו ,רורב ןפואב ןגומ דמעמ ידוהי אלה טועימל

 הז ינויצילאוק בורל טקייבוא היהי אל אוהש תאזכ הרוצב ןגומ תויהל

.ותוא תונשל לכויש רחא וא

 ,םירבד הברה ובוחב ןמוט הזה אשונה לכ .הזל רבעמ ףיסוהל הצור ינא

 םינוקית לע תיטופיש תרוקיב לש תורשפאה תא םג ובוחב ןמוט אוה

 םע םיליחתמש עגרב .תורחא תונידמב םג םייק הזה אשונה .הקוחל

 ךירצש ףוג שיש אוה הרוקש המ ,ןוקיתה תא םהילע םישועש םיאשונ

 רבד ,םינגומה םיאשונה לש הירוגטקל סנכנ עצומש ןוקיתה םא רמול

 לכ לבא .ןוילעה טפשמה-תיב תא םג תמיוסמ הדימב קזחמ ןבומכש

 וא ןוילעה טפשמה-תיב לש תובישחה יהמ הזמ םג ןיבהל לוכי דחא

 ןיבמ אוה זא קר ןכש ,הלומרופה יהמ עגרכ בושח אל ,הקוחל ןיד-תיב

 םגו תיטופיש תרוקיב ,ןוילע טפשמ-תיב וא הקוחל ןיד-תיבש בטיה

.הנידמב םימייקש םיטועימה לכ לעו טועימ לע הנגה םה ,הקוח

 הקוח רושיא אשונל המכסה ןאכ תנמתסמש האור ינא :ףיש ןליא 

.הרהזא תרעה םושרל ,הזה אשונב ,הצור ינאו םע לאשמב

 רוביצהמ לודג קלחש םיעדוי ונחנא ,םע לאשמ םע ןויסינ ונל ןיא

 הגלפמה היהת ימ עובקל ידכו עיפשהל ידכ תוריחבל ךלוה ילארשיה

 היהי ןכא םאש ששוח דואמ ינא .הלשממה שאר היהי ימ ילואו תטלשה

 הלודג הנכה תדובע היהת אלו ,הקוח לע לארשי תנידמב םע לאשמ

 םאה הלאשל שידא היהי םעהמ לודג קלחש בצמ רצוויהל לולע ,דואמ

 ,הרקי ןכא הז םא .הקוחה לש הנכותל שידאו הקוח ןיא וא הקוח שי

 זאו עיבצהל וכלי העבצהה תוכז ילעבמ ןטק קלחש בצמ תויהל לולע יזא

 וא לאשמה תואצות תא עובקל םייטנסרטניא םיטועימל תורשפא ןתנית

 וא הזכ סרטניא םהל היהי יכ בוט רתוי ןגראתהל וחילציש םישנאל

 תואצותל עיגנש ,בצמ רצוויהל לולע .הקוחה לש המויק תלאשב רחא

 ,בצמ רצוויהל םג לולע .טועימה אוה עירכיש ימ םצעבש וא תובוט אל

 לכ רפסמ ידי-לע רשואת איה ,רבד לש ופוסב הקוח רשואת םא םגש

 יונש ךכ רחא היהי הקוח התוא לש הלקשמש םיפתתשמ לש ןטק ךכ

.תורוד ךרואל תקולחמב

 אל ,קמועל תאזה היגוסה תא םיקדובש ינפל ,הזה בלשב עיצמ ינא ןכל

 החנהב ,יגוציי ףוג איה תסנכה אליממ .םע לאשמ לש ןויערהמ בהלתהל

 םגו תסנכ םג ויהי זא תננוכמ הפסא היהת םא .רשאתש תאז איהש

 ידי-לע רבגתהל רשפא היצמיטיגלהו בורה תייעב לעו ,תננוכמ הפסא

.הנכותל וא הקוחה תלבקל תסנכב סחוימ בור היהיש הטלחה
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 הקוח וא המכסהב הקוח לש הנכה ןיב ןיחבהל יאדכ :ץילמ םרמע 

 המדנ ,המכסהב הקוח לע רבודמ םא .םוצע לדבה שיו ,המכסהב אלש

 תונוש תועד םיגציימש רוביצ יגיצנ וא םיחמומ לש הדעו קרש יל

 אלש הקוח לע םירבדמ םא .הקוחל עצמה תא ןיכהל הלוכי ,םעב

 םאש ךכ .ןאכ ועצוהש םיכילהה לכו תסנכה ךרד תכלל רשפא ,המכסהב

 ,הקוחל טפשמ-תיב היהת רתויב הבוטה ךרדה ,המכסה היהתש םיפצמ

 עיגהל םיצור םא ,הקוחל הנכהה תא ןיכי אוהו הנושארל רחבי אוה

 היעבה לבא ,םילבוקמ אלו םימכסומ אל םירבדהש ןיבמ ינא .המכסהל

 .הקוחה לש תונשרפה איה ,םעפ אל הז לע רזוח ינאו ,רתויב השקה

 ,דואמ םייללכ תונורקעו תוינללוכ םילימ איה הקוחה םירבדה עבטמ

 תונשרפל תוכמסהש ימו ,תונשרפ בייחמ םייטרפה םירקמב םמושיי רשא

 הצור יתייה ,םדאכ ,ןכל .הקוחה לש התוהמ תא םצעב עבוק ,ודיב הנותנ

 וז איה ,תאזה תוכמסהש הצור יתייהו ,תוכמסה היהת ימ ידיב תעדל

 החותפ ךרדה ,המכסה אלל הקוח םיצור םא ,ןכל .הקוחה תא ןיכתש

.תימיטיגל איה ךרד לכ ,ןאכ ועצויש תויורשפאה לכו

 ןכיהמ ,לוכ םדוק .תואבה תולאשה תורזגנ ,המכסהב הקוח םיצור םא

 .הלחתההמ ליחתת הקוחהש הצור יתייה ,המכסהב ןבומכ זא .ליחתהל

 תונשרפה יכ ,ידעלב אל לבא בוט סיסב םה ולבקתהש דוסיה-יקוח

 ,ןכל .ותמכסה תא םישרודש לודג קלח לע תלבוקמ הניא םהל הנתינש

 .דוסיה-יקוח סיסב לע הקוחה תא םיליחתמ םויהש דיגהל ךלי אל הז

 השוריפ המכסה יכ ,המכסה םישפחמ םא םותס יובמב עקתינש יל המדנ

 יוניש ךות ,תחא השקמב קר תויהל לוכי הזו םיאשונה לולכמ ןיב ןוזיא

 םא .הכ דע ונתינש תויונשרפ וא הכ דע ולבקתהש םירבדהמ קלח

 דוסי-קוח דוע תחקלו תונבל העינמ ןיא ,בוש ,המכסה אלל הקוח םיצור

 איה אצומה תדוקנ ,תורחא םילימב .ךשמית הקוחהש דע דוסי-קוח דועו

 ינש ןיב ןיחבהל ילב ,יללכ ןפואב םירבדמ ונחנאו ךרדה תא תעבוקש

.היהת אל וא המכסה היהת םא ביתכיש המ הז יכ הלאה םירבדה

 םייונישהש םירבדה עבטמ ,המכסה לע םירבדמ םא .םייוניש יבגל

 השקש םירבדב וא םישק םירקמב קרו דואמ םירידנ תויהל םיכירצ

 עלס ויהש םייתוהמו םייכרע םירבדב אלש יאדוובו ,םתוא תופצל

 אלל הקוח לע םירבדמ םא ,ינש דצמ .המכסהל ואיבהשו תקולחמה

 הברה דוע תושעל םילוכיו ,חותפ רתוי תויהל לוכי לוכה אליממ ,המכסה

 לולסמ הזיאב בטיה ןיחבהל שי ,תורחא םילימב .המכסה אלל םירבד

.םיכלוה ונחנא
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 יררה ךילהב תננוכמה תסנכב רופיסה תא םיליחתמ :ןורוא םייח 

 לש ףצר אוהש לולסמ אצמנ זא .09-ה תונשל ץופקל הצור ינאו ,המודכו

.המכסהב םילבקתמש השגרה התייה זא ,בגאש ,דוסי-יקוח

.המכסהב ורבע :רודירמ ןד 

 המכסהה חותינב םיקסועש דבעידב וישכע ררבתמ .ןוכנ :ןורוא םייח 

 םג ,רמולכ .המודכו ונווכתה אל וא ונבה אל םצעב ,םירמואו זא לש

 אשונ םג איה המכסהה .םעפ התייהש המ אל איה המכסהה תלאש

.םינשה םע הנתשמש

 םוסח .םימוסח םילולסמה ינש םצעבש השוחתב םויה םייח ונחנא

 השוחתהו ,2991 זאמ הרוקש המ היארלו דוסי-יקוח ףצר לש לולסמה

 הווקת חתפ ץרפיי לולסמ הזיאב עדוי יניא .תללוכ הקיקח יבגל ההז

 םינוויכה ינשב םיצמאמ לע בושחל ונלוכל עיצמ ינא ,בגאו ,םדוק

 החנהב לבא ,םדוק ץרפיי המ תעדל לוכי אל ונתאמ דחא ףא יכ

 ,דוסיה-יקוח םגש םימיכסמו תללוכ הקוח לש לולסמה לע רבודמ םויהש

 הקוחב קוסעל הצור ינא ,הנממ קלח תויהל םיכירצ ,םילבקתמש הדימב

 תטלחה שיש ךכ לע ךמתסהל אל איה היעבה ,רודירמ רמ .תללוכה

 ומכ ,הקוחה שוריפ אל אוה יזכרמה אשונהש םיעדוי ונחנא .יררה

 לש המויק םצעל תודגנתהה אוה יזכרמה אשונה .ץילמ ר"ד רמואש

.יתשוחת תאז .יחכונה בלשב ךילהתה לש ומויק םצעלו ,הקוחה

 שי ,הקוחה חוסינ םצע לש היעבה לע םירבגתמ רשאכש םיעדוי םלוכ

 ,ןכל .לבקת אל התאש םירבד הקוחל המכסהל יאנת םיאורש הלאכ

 תלבקמ תחא תסנכש ,הקיטקט וזיא אל איה םיבלש ינשב תכלל העצהה

 תודסומה םנשי ,ךרדה הנשי ,ךילהה ונשי ובש ,הקוח ןוניכ :דוסי-קוח תא

 .האבה תסנכה לע וזה הלטמה תא הליטמו ,תצעיימ הדעו ,םיקסועש

 ,תסנכב הטלחה תלבק ,רמולכ .הפ םסחית רשא השק הערכה וז יתעדל

 ויפלש ,16 לש בורב עגרכ ,דוסי-קוח קקוחל ךירצ יכ חוכיו שי הפ םגו

 היהת הפו ,םיוסמה ךילהב האבה תסנכב הקוח לש הנוניכל םיכלוה

 .הנושארה הלשכמה

 ,עדוי רוביצה םגש תוריחבל םיכלוהו הזה בלשה לע םירבגתמ םא לבא

 חנומ הנחלוש לע רשאכ ,תננוכתמ איהש תעדוי האבה הלשממה םג

 ,ילוא ,עיפשי רבדה .תמדוקה תסנכב לבקתהש דוסי-קוח לש הזה אשונה

.הלשממה בכרה לע

.ינויצילאוקה םכסהה לעו :רודירמ ןד 

 ינא ,בגא .וללה תוקיטקטה יתש תא בישחמ דואמ ינא :ןורוא םייח 
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 יבגל תוחיתפה אשונב ,הקוחה תנכה ךרד לע ,לולסמה לע חיש וד דעב

 תוברועמה ךילהת יבגל ,אטבמ ןמזה לכ יניירק ר"דש ומכ ,תוצובק

 קלח תוחפל ןיטקהל יתעדל לוכי חיש וד .ילוכו עיפשהל תלוכיה ,םהלש

.תויודגנתההו תוששחהמ

 רשאב הצובקב וקסע .וישכע יתרמאש המל תרבחתמש הנורחא הרעה

 םוזייה בלש :םיבלש ינש םנשי הקוח יוניש לש הלאשב תאז לכב .יונישל

 בלשב רבודמ רשאכ הכימס דואמ תננסמ דעב ינא .הטלחהה בלשו

 לש בצמ רוציל ןיא לבא .הקיקח לש יניצר ךילהל וליפא ילוא ,םוזייה

 תונשל ךרדה ,ןיעל הארנ חווט לכב ,םימיוסמ םירוביצ ינפב המיסח

 רובעל וכרטצי שממ ותוא תונשל ידכ .בושח דואמ םהל הארנש רבד

 אל .הבחר קיפסמ תלד חותפל יואר לבא ,ןאכ םיעצומש יפכ םימוסחמ

 ילואו תסנכ ירבח הרשע ינפב אלא ,חרזא לכ וא תסנכ רבח לכ ינפב

 ךילהתל תוסנכנש תוצובק ןתואל בוט בישקהל ךירצ הזה םוזייב .תוחפ

.םילודג דואמ תוששח ךותמ הזה

 תיירואת יפ-לע םא ,הקוח תתל תוכמס שי תסנכל ,תישאר :זועמ רשא 

 תסנכה לש תלבגומ יתלבה תונובירה וא קרב-ןיילק לש םיעבוכה ינש

 טעמכו ,יניצר חוכיו הז לע ןיא רבכ םויהש בשוח ינא .רגמש אישנה יפל

 הניחבמש ךכ .וזיאו אל וא ןכ םא ,הקוח לע עצמב תורבדמ תוגלפמה לכ

 םישוע ונייה ,םויה לגלגה תא םיאיצממ ונייה םאש רורב .היעב ןיא וז

 ,הקוחה תא ונל ןתיתש תננוכמה הפסאל םירמוא ונייהו תרחא הז תא

 .בורה תלאש תוברל ,תוררועתמ ויה אל ןהילע ונרבידש תויעבה לכ זאו

 םיכירצ אל םג ונחנא ,תינשו ,תאזה תוכמסה לע רתוות אל תסנכה םויכ

 אלו הדיב חתפמהש דוע המ ,הב עוגפלו תסנכה לש התמר תא דירוהל

.ונידיב

 וזיא .תיללכ המכסהב דוסיה-יקוח ולבקתה 2991-בש רמוא ןורוא רמ

 דוסי-קוחב 12 דגנ 23-ו ,ספא דגנ 32 היה דחא דוסי-קוח ?תיללכ המכסה

.תיללכ המכסה אל תאז ,ינש

 דוכיל ,ל"דפמ ,ס"ש :תואבה תועיסה לש המכסה התייה :רודירמ ןד 

.הדובעו

 תיללכ המכסה ילצא ,עדוי יניאו ןטפשמ ינא .עדוי יניא :זועמ רשא 

.תסנכ ירבח 16 תוחפל הז תסנכה לש

.םיעיבצמ 021-שכ :רודירמ ןד 

.תיללכ המכסה וז ספא דגנ 12 :ןורוא םייח 

.תיללכ המכסה אל תאז ,אל :זועמ רשא 
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 לבקתת אל הקוחהש ןכתיי אלש רגמש אישנה לש השיגה תא לבקמ ינא

 'פורפל דוגינב .תסנכ ירבח 16 םומינימ לש תויהל ךירצ בורה לבא .בורב

 אל הקוח תרחא יכ ,םומיסקמה תויהל ךירצ םג הזש בשוח ינא רודנב

 רשפא-יא ,הז ירוחאמ תסנכ ירבח לש בור היהיש ילב ,ןכל .רובעת

.תיטרקומד הניחבמ הקוחה תא ריבעהל

 איה יניירק ר"ד לש העצהה ,םוזיי יבגל .תושקהל ךירצ ,םינוקית יבגל

 ןיעמכ הקוח ינוקית ,םיינש וא דיחי תעיס תוברל ,העיס לכל תתל םצעב

 םא .ןקתמה ףוגה היהי המ םג יולת .הזכ והשמ וא ןומא-יא תעבצה

 .םהילא תונפל לכוי ןג-תמרמו הנומידמ חרזא לכ ,ינוציח ןקתמ ףוג היהי

 תסנכה ךותב םילגלג עינהל הלוכי איה םאה לבא .העיסה םג הנפת זא

 םילוכי תסנכ ירבח ינש םא םיסוסיה יל שי ,המלש היצרפואל סינכהלו

.הז תא תושעל

 יתעדל .טועימ תויוכז אוהו דחא אשונ דועב וניניע תא ריאה ןיילק 'פורפ

 לארשי תנידמש עגרב .לארשי תנידמ אל איה לארשי תנידמ ןהידעלב

 היהת אל לארשי תנידמ םא ?םירבדמ המ לע זא ,תיטרקומד היהת אל

 ,הקוחל תועמשמ םוש רבכ ןיא ,טועימב עגפת איה םאו תידוהי הנידמ

 .רמאנ המ הנשמ אלו תיתקוח הכפהמ םצעב וזו השדח הקוח ולבקת

 ,םתוא ונשי םא .ללכב תונשל רשפא-יאש םיפיעס תמאב הלא יתעדל

.םוקתש תרחא הנידמ תאזו תאזה הנידמה ףוס הז

 סייגל רשפא .השדחה השיגל ףרטצמ הז .ץילמ ר"ד לש וירבד יבגל

 .הקוח היהת אלש יאנתב הקוחל טפשמ-תיב לש אשונה ביבס המכסה

 תא לבקי הקוחל טפשמה-תיבש תאזה השיגה תא לבקמ אל םג ינא

 אוה ןויגיהה לכ .ןיכי אל טפשמ-תיב .התוא שרפי ןכמ רחאלו הקוחה

 התוא שרפמ הנוש ףוגו ,הנקת וא הקוח וא קוח לבקמש דחא ףוג שיש

 אוה ,וריש תא בותכל רמג ררושמהש עגרב ,תורפסה אשונב רמאמכו

.םיינשה ןיב לידבהל ךירצ .ותוא שרפל ךמסומ אל

 רוסיאה אוה תידיתע הקוח לכב ללכיהל בייחש אשונ :רבנע יבצ 

 ףיש טפושה איבהש הקסִּפהמ דבל .םוריח תעש תונקתב הקוחב עוגפל

 הצור ינא ,הילע רוזחא אל ינאו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחמ

 אישנ( םיירקיעה ןוטלשה תודסומל םיעגונש דוסיה-יקוח לכבש ףיסוהל

 תרמואש הארוה העבקנ םלוכב ,)הטיפשהו הלשממה ,תסנכה ,הנידמה

 תעש תונקת לש ןחוכב ןיא ,רחא ןיד לכב רומאה ףא לעש תושרופמ

.םיאנת וב עובקל וא ופקות תא תינמז עיקפהל ,הז קוח תונשל םוריח

 תרמואה הארוה שי 3991-מ הקיקחה :דוסי-קוח תעצהב .הז ןיינעל דועו
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 תנקתה רשפאמש ףיעס ותוא הז( )א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לעש :ךכ

:םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא )םוריח תעש תונקת

 תיטרקומד הנידמ םלוהה ןפואב אלא ,םדאה לש דוסי תוכזב עוגפל  .1

 ריכזמש רבד ,שרדנה לע הלוע הניאש הדימבו םוריח בצמב תאצמנה

.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב הארוהה תא

.ערפמל השינע עובקל וא תואכרעל היינפ עונמל  .2

.ןוטלשה לש םייזכרמה תודסומה לש םמויקב עוגפל  .3

 יטנטילימה טועימה לע םירבדמ רשאכש השוחת יל שי :ינפג השמ 

 םתא ,תסנכב ותעפשה תא ליעפי םגו םע לאשמל ךלי םגש ןגרואמה

 ינא .םייתדה תסנכה ירבחל ילואו םיידרחה תסנכה ירבחל םינווכתמ

 דוע םשו הפ שיו םייתד תסנכ ירבח 03 שי תסנכבש םכל רמול הצור

.םילמרונ המכ

 אל הז ,טועימ ונחנא םא הנשמ אל הז .תאזכ איה ןיינעה לש תועמשמה

 .הקוח היהת אלש סרטניא ונל ןיא .ונתא חוכיו שי .בור ונחנא םא הנשמ

 רבדל קיספהל עיצמ ינאש אלא ,הקוח היהתש סרטניא שי ונל ,ךפהל

 ןכ ,הנידמו תד דירפהל םיצור םאה .קוש תפשב רבדלו תימדקא הפשב

.םויה הקוח תושעל רשפא ,הנידממ תד דירפהל םיצור אל םא .אל וא

.הצור אל לארשי תדוגא :האירק 

 ןמזה לכ התא .הרותה תודהי לע רבד .הדוגא תא בוזע :ינפג השמ 

 הז .טלחומ ןפואב הדרפה דגנ ינא .הקוח דעב ינא .הצוחה יתוא איצומ

 היה ,יתד-יטנא טועימ לע רבודמ היה םא .הז לע רבדל ןמזה אל םג

 דעב יתייה ינא לבא ,רדסב היה ,ונחנאש יפכ יתד טועימ לע רבודמ

 טועימה ןיבל ,ידרחהו יתדה טועימה ןיב ,וניניב .הנידממ תד תדרפה

 .יתרוסמ רוביצ אוהש %08-מ הלעמל וא %08 שי יטנטילימה יתד-יטנאה

 םע ךלוה אוהש וא םייתד-יטנאה םע ךלוה אוה םאה .והמ הלאשה

 אלש תויהל לוכי ,רורב וק היה םא ,תרמוא תאז .היעב וז ןכל .םייתדה

 ינא לבא ,המ עדוי יניא היהש תויהל לוכי ,ללכב הנידמ ונל התייה

.הנידמהמ תדה תדרפה דעב יתייה

 לע םירבדה תא םישל ךירצ .םימעפ המכ הז לע ונרבידו ,הקוחה יבגל

 תוצובק ןיא ךכב םיצור הנידמה יבשות בור .הטלחה היהת תאזו ןחלושה

 םישדחה םילועה ,הקוח םיצור םיברעה ,הקוח תוצור אלש טועימ

 יתדה רוביצה .הקוח הצור אלש תיטנסרטניא הצובק ןיא ,הקוח םיצור
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 לש תואצמה שי .הטושפ דואמ הביסמ ףגנה ינבא תא םש יתרוסמהו

 טילחהל ךירצ .םירבדה לכ תא ןגעל לש תואצמה שי ,הקוחל טפשמ-תיב

 .הנידמהמ תדה תדרפה לע ונלש העדה המ הקוחל םיכלוהש ינפל שארמ

 הז לעש םיטילחמש וא הנידממ תד םידירפמ אלש איה הטלחהה םא

 תא איצונ ואוב ,םירחא תומוקמב וא תורחא תויצנטסניאב דדומתנ

 ,םייקה יחכונה בצמה אוה לבא ונלוכל ער אוהש ,םייקה ווק סוטטסה

 אל .ןוילעה טפשמה-תיב םע היעב יל ןיא זאו ,הקוחה לש ןיינעהמ

 םע ילש היעבה לכ .הזב ןיינע יל ןיא .הקוחה תא שרפי ימ יל תפכא

 לוכי וניאו ומלוע תפקשה יפל גהונ אוהש איה ןוילעה טפשמה-תיב

.תרחא גוהנל

 לש הפוקת התואב יתסנכנו רודירמ רממ תוחפ תסנכה תא ריכמ ינא

 המכ םתוא וליבוה םצעבש דוסיה-יקוח ינש םע הרקש המ .ןורוא רמ

 תויתדה תוגלפמה םע המכסה התייה ,רודירמ רמ היה םהיניב ,םישנא

 התייה .ועיבצה המכ הנשמ אל הזו המכסהב ונלשכנ ונחנא .ברה ירעצל

.דוסיה-יקוח ינש םירבוע ויה אל ,המכסה התייה אל םא יכ המכסה

 ירחא היה ,הזה םודאה רואה תא ונלצא קילדהש המו הרקש המ

 םוש הזל ןיאש יל וריבסה םלוכו קוסיעה שפוח דוסי-קוח לבקתהש

 ץ"גב תא ונפטח םוקמה לע ,יתרביד וילעש הנידמו תד לש אשונל רשק

 רודירמ רמ ןטפשמה הז תאו .םוקמה לע .ריזח רשב אובי לע לארטימ

 ,יל דיגהל תגאד אל ,לארטימ לע יתעדי אל .הרקיש יל רמול גאד אל

 הזה ןיינעב היעב םוש ןיא ,הקוחל עיגהל ךירצו ,עיגהל םיצור םא לבא

 ,ווק סוטטסה םע םישוע המ טילחהל שארמ ךירצ לבא ,הקוחל עיגהל

 .ןקרי רבדמש ומכ ,קוש תפשב אלא תימדקא הפשב אל רבדנ ואוב זאו

 איצוהל םיצור .דגנתנ ונחנא ,הקוחה ירוחאמ הנידמו תד דירפהל םיצור

 ןפואב הקוח לע רבדלו םירחא םיחוכיוול הנידמו תד לש אשונה תא

.דעב ונחנא ,יתמא

 תוכזל רמול ךירצ .ינפג השמ םע קדצ תושעל הצור ינא :רודירמ ןד 

 הלעשכ ,יל המדנ 4991 תנשב ,לארטימ ץ"גב ירחאש ותעיסו ינפג השמ

 תואמצעה תליגמ תא ונפסוה דועו קוסיעה שפוח קוחב ןויד שדחמ

.דעב עיבצה אוה םג ,המינפ
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ןויד

החנמ

 ןומרכ קירא 'פורפ

 םיפתתשמ

 קחצי רימז 'פורפ

 ףסוי ,יערדא 'פורפ

 יזוע ,דרא ר"ד

 רשא ,ןאירא 'פורפ

 םרוי ,רודירא ד"וע

 הלא ,רפלב  'פורפ

 תור ,ןוזיבג 'פורפ

 המלש ,ןמרבוג ד"וע

 השמ ,ינפג כ"ח

 לעי ,ןמרג

 רשא ,זועמ 'פורפ

 ןד ,רודירמ רשה

 יבצ ,רבנע ד"וע

 ליאכימ ,יניירק ר"ד

 יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

 תידוהי ,פרק ד"וע

 דוד ,באר

ןליא ,ףיש  טפושה

ריאמ ,רגמש טפושה ,)סומידב( ןוילעה טפשמה-תיב אישנ

 לארשי ,ריפש ).לימ( ל"את

 התייה האצותה לבא רדוסמ ןויד םייקתה ילש הצובקב :רימז קחצי 

 לש היגליבירפה תא יתלצינ ינאש ךכמ העבנ ךכל הביסה ילוא .תלבלובמ

 הלאשב ,ןויד לכ אלל ,העבצהב אשונב ןוידה תא חותפל יתשקיבו שאר בשוי

 הכרענ .ףסונ תיב תמקהל דגנתמ ימו ףסונ תיב תמקהב ךמות יללכ ןפואב ימ

 ,הליחתכלמ ,רמולכ .ןותמו ןטק היה ףסונ תיב דעב בורהו ,תאזכ העבצה

.תאזה הלאשב םייתוהמ תועד יקוליח שיש ררבתה ,החיתפ תדוקנכ
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 ,תישיא תונרקס ךותמ קר אל העבצהל תאזה הלאשה תא יתדמעה

 ,תינויגהו תיתוהמ הניחבמ תימדקמ הלאש תאזש יתבשחש םושמ אלא

 םירבדה עבטמ ,ףסונ תיב דגנ וא דעב הלאשב תישיאה הדמעהש םושמ

 ףקיה יבגל ,לשמל ,תורחא תולאשל הנתניתש תובושתה לע העיפשמ

 תיב לש ןויערל דגנתמש ימ .ףסונ תיב לש תויוכמסה וא םידיקפתה

 תיבה דגנכ לוקש וא הרחתמ ,קזח ףסונ תיב תוארל הצרי אל ףסונ

 עיפשהל היושע ,תויוכמסהו םידיקפתה לש הלאשל הבושתהו ,ןושארה

 בשוח ינאש איה תמאה .הזכ תיב םינממ וא םירחוב ךיא הלאשה לע

 םוקמ שיש םיטילחמ רשאכו םא .הזה בלשב ןוידל הנוכנה הלאשה וזש

 רחבנ תיב :םיטרפב ןודלו אובל םוקמ שי זא ,ףסונ תיב תמקהב ךרוצו

.המודכו תויוכמסה ןהמ ,םידיקפתה םהמ ,הנוממ תיב וא

 רדסב העיפומה ןוידה תרתוכש ךכל בלה תמושת תא תונפהל ינוצרב

 ינא .תסנכה דיל ףסונ תיב לש ותוציחנ ,יעיבר בשומ :תרמוא םויה

 לבא ,דקמתהל יואר היה הבש הנוכנה תימדקמה הלאשה יהוזש בשוח

 םייקל תוצובקה יתשמ שקיבש ,שאר בשויה לש ותווצמ ונילע הקזח

 תוררועתמ זא .ףסונ תיב םיקהל טלחוהש החנהה סיסב לע ןוידה תא

 ןכו הנוממ ,רחבנ ,הזה תיבה לש ותוהמ היהת המ ,תונושה תולאשה

 תטלחומ החלצהב אל ,רמול בייח ינא ,תושעל יתיסינ רשא הזו ,האלה

 הקדצה שי םאה ,תיסיסבה הלאשל םעפ רחא םעפ רזח ןוידהש םושמ

 םושמ הזה אשונב םירבד המכ רמוא .ףסונ תיב תמקהב ךרוצ שי םאהו

.ךשמהה לע םג ןבומכ העיפשמ איהו הבושח דואמ הלאשהש

 םג ויהו ,רודירמ רמ ,ןורוא רמ ,םיירקיעה םידגנתמהש בשוח ינא

 דוקפתב תושק תולקת שיו םימגפ שי .היעב שיש ומיכסה םלוכ ,םירחא

 תיארחא ,רתויו רתוי תילאירוטקס תויהל הכפה תסנכה .תסנכה לש

 דואמ הפוקת ךשמב תוסנכה תא ובייחש קחשמ יללכו ,תוחפו תוחפ

 אל הקיקח הנשיש איה האצותה .לילכ ומלענ וא וקחשנ ,ורבשנ הכורא

 רצק חווטל תנווכמ ,תיארחא אל ,תדמולמ אל ,הזיזפ הקיקח ,הבוט

 רבדה םא םתוא ןקתל יוארש םישק םירבד הלא לכו ,ךורא חווטל אלו

 ,תסנכה לש דוקפתב תויתייעבהש ורמאו ואב הז דגנכ לבא .ירשפא

 .תיתמא תילאירוטקס תודדומתהמ תעבונ ,תסנכה לש הקיקחב רקיעב

 לכוי אל ףסונ תיבו ,התוא תפקשמ תסנכהש הרבחה לש היעב איה תאז

 הרבחב אוצמל ךירצ ןורתפה תא .הז תא ענמיש יואר אלו הז תא עונמל

.המצע תסנכה ךותב םינוקיתו תוליעפב וא

 ,ללכ ךרדב הבר תובישח שיש אוהו ףסונ לוקיש הלעה רודירמ רמ
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 ןיא ,ףפור דסומ איה תסנכה .תכרעמה תוביציל ,דחוימב םויכ לארשיבו

 הבר העיגפל איבת ףסונ תיב תמקהו תוירוביצב קזח דואמ דמעמ ול

 קר תקדצומ איה לבא ,תאזה תורשפאה תא לולשל ךירצ אל .תסנכב

 איבמ ,תוביציה תא רערעמו דסומב עגופש ,הזה ךילהתהש רורב םא

 .יתוהמ יונישל איבי ןכא ינש תיב םא בר קפס .הבושח תיתוהמ תלעות

.ןושארה תיבה ומכ רתוי וא תוחפ לעפי ינשה תיבהש איה הבשחמה

 הנוש ,ףסונ תיב ,ינש תיב םיקהל היה רשפא םאש םיכסה רודירמ רמ

 תיב אלא יטילופ תיב היהי אל אוהש ןבומב ,ןושארה תיבה ןמ ותוהמב

 םמצעל ושכרש םירכומ רוביצ ישנא וב ויהיש ,תיעוצקמ תויחמומ לש

 תוביוחממ ,םייטילופ םילוקישמ םיקתונמ ויהיש ,ןויסינ ןהו דמעמ ןה

 אלא תואבה תוריחבה לש בורק חווטל קר אל לכתסהל ולכויו ,תיטילופ

 ןימאמ אל אוה לבא ,בוט היהי רבדה ילוא זא ,רתוי קוחר חווטל

 בר קפס ול שי ןכלו הזכ תיב םיקהל לארשי לש תואיצמב רשפאש

.ךכב

 םוקמ שי םאש ורמא ףסונ תיב תמקהל ודגנתהש הלא םג ,םוקמ לכמ

 ,תסנכל לוקש תיב היהי אלש ףסונ תיבל םינכומ םה ,ןויערה תא לוקשל

 אלו םידמולמ רוביצ ישנא לש תיב אלא ,תסנכה ומכ קזח תיב אל

 אוהו תסנכה לש דיקפתהמ הנוש דיקפת םג םהל היהיש ,םיאקיטילופ

 ,רמולכ ,בכעמ חוכ היהי ולש ירקיעה חוכהו ןוסירו חוקיפ לש דיקפת

 ריזחהל ידכ ,םיוסמ ןמז קרפל ,הקיקח תארקל תסנכה לש תוליעפ בוכיע

.ינשה תיבה לש הדמע וא תורעה רואל ףסונ ןוידל אשונ

 הזוזת הלח ,ףסונ תיב םיקהל יואר אל וא יואר םאה הלאשה יבגל

 ןוידה תליחתב ףסונ תיב תמקה דעב היהש ןותמה בורהש ךכ ,תמיוסמ

 םישנא המכ ויה ,רמולכ .םילוקש רתוי וא תוחפ ויה תוחוכהו ,םלענ

 .םתעד תא ונישש

 דחא לכ לש אצומה תדוקנ ?האריי אוה ךיא ,ףסונ תיב םקומש החנהב

 הביתכה ,שלח תיבכ וא קזח תיבכ םקוי ףסונה תיבה םא הלאשה יבגל

.תורחאה תובושתה תא םג

 םוזיל םג לוכיש תיב ,תסנכה דגנכ לוקש ,קזח תיב וצרש הלאכ ויה

 תיב תויהל ךירצ הזכ תיבש רורב .המודכו הקיקחב ברעתהל ,הקיקח

 וכז םא םג ,םינוממ םישנא לש הצובקש תעדה לע הלעי אל .רחבנ

 תיב לש הקיקח לע רבגתהל ולכוי ,םירחא םימוחתב ןויסינלו דמעמל

 ףסונה תיבה תא רוחבל רשפא-יאש רורב היה םג הז םע דחי .םירחבנ

 .זובזבו תרתוימ תוליפכ וז היהת זא יכ ,ןושארה תיבה ומכ הטיש התואב
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 ןויער הלעוה .בחרה םלועב לבוקמש יפכ ,תרחא הטישב רוחבל ךירצ ןכל

 תוריחב הנייהת ,תורחא תונידמב גוהנש יפכ ,ףסונ תיבל תוריחבהש

 ואב הז דגנכ .גיצנ רחבתו הריחב רוזא היהת הננער ,המגודל ,תוירוזא

 ,םשו הפ םיטעמ םירוזא דבלמ ,תיפרגואגה הקולחה לארשיבש ורמאו

 לע ורביד םירחא ,תאז תמועל .ירוזא סיסב לע תוריחב הקידצמ אל

 ,םידמולמ תיב וא םימכח תיב הז .הנוש ירמגל תנוכתמב ףסונ תיב

 םימוחתב ןויסינו דמעמ םהל ושכרש םישנא רמולכ ,םיאקיטילופ אל

 םוחת לכבו הלכלכה םוחתב םיחמומ ,טפשמה םוחתב םיחמומ :םינוש

 לש הפוקתל רמאנ לבא ,ןמז קרפ לע טלחוה אל( הנומיש הזכ תיב .רחא

 ,ןושארה תיבל וידיקפתבו וחוכב לוקש היהי אל )הנש 21-51 ,םינש 01

 עונמל םתרטמש ןוסירו בקעמ ,חוקיפ לש דיקפת ול היהי אלא ,תסנכל

 לש םיפלוח חור יכלהמ תעפשומש הקיקח ,תססובמ יתלב ,הזיזפ הקיקח

 הקיקח רתיה ןיבו ,םיישדוח וא שדוח דועב םימייק ויהי אלש םויה

 תא וא דוסיה-יקוח תא תדגונ רמולכ ,תיתקוח יתלב איה הרואכלש

 התוא לש דיקפתה תא אלמל לוכי ףסונה תיבה הזה ןבומב .הקוחה

 ,עבש-ראבב סנכב הצעומב הנודנש רצינמרק-ןומרכ תעצהב תצעיימ הדעו

 .הקוחה םע תבשייתמ אל תמיוסמ קוח תעצהש ןושארה תיבל רמאתש

 םירבדה תא ןנסיו ,ןוילעה טפשמה-תיבב רתי סמוע ענמי הז ,ורמאש יפכ

.תיתקוח תרוקיבל וינפב ואוביש

 קוחהו יתקוח יתלב אוה םיוסמ קוחש רמאי ינש תיבש התייה החנהה

 השיש וא םישדוח השולש לש בוכיע היהי הז .ןושארה תיבב ןוידל רזחוי

 תובקעב ,ןושארה תיבה ללכ ךרדבש חינהל רשפא .עבקייש יפכ ,םישדוח

 םע .הקוחה תא רותסי אל אוהש ןפואב קוחה תא ןקתי ,ףסונה ןוידה

 ,קוספל טפשמה-תיב לש תוכמסה תא לולשל ידכ ךכב ןיא ,רומאכ ,תאז

.קוחה תויקוח םשב ,ךילה לש ופוסב

 תיבויח הטלחה שיש התייה ונלש הצובקב דוסיה תחנה :רפלב הלא 

 לש התוכזל .םורתת איה המ ,וזה תיבויחה הטלחההו ףסונ תיב ןנוכל

 םירבודה לכ לש האלמה תוניצרהו תונעיהה ירוחאמש ,רמאיי הצובקה

 ,תוגייתסה לש תולוק ינש ,ילוא ,איצוהל ירה ,אשונל סחייתהלו ביגהל

 ודצל לבא ,ומצע ןויערל ,ןיינע לש ופוגל יבויח סחי םהל שיש רורב היה

 ינא ,ףסונה תיבה יבגל ,םיפתושמ םינכמכש רמוא ,הזה יבויחה סחיה לש

 .ויפואו הזה תיבה לש תויצקנופה :םיאשונ ינשל הז תא קלחל הלוכי

 אוה .קקוחמ וניא לבא הקיקחב קסועש ףוג אוה תיבה ,תויצקנופה יבגל

 אוהו המידקמ תיטופיש תרוקיב ןיעמ הווהמ ,רקבמ ,בקוע ,ןיכמ ,םלוב
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 - הלאשנש הלאשה .הקיקחה ךילהת לכל תוירחאו ילוגס לקשמ ףיסומ

 ,הזה תיבה לש תוכמסה תולובג םהמ איה - תויורשפא לש ףצר םש שיו

 ,תיביטרפוא רתוי תוכמס יהשוזיא דע דבלב ץעוי לש תוכמס תגרדמ

 אל ,תסנכה לש תוכמסל ןבומכ הוותשמ אל ינשה תיבה ,בוש לבא

.התומדמ תיחפמ אלו ,הב הרחתמ אל ,תסנכה תא לפכשמ

 הזש התייה דוסיה תחנה .רודירמ רמ ריעהש תורעהל ףיסוהל הצור ינא

 רפשל םגו המע ביטיהל אב אלא תסנכה תא שילחהל אב אלש תיב

.התימדת תא

 רוביצ ישנאל אלא םתס רוביצ ישנאל קר אל המיב םג היהי הזה תיבה

 הפוקת ירחא רשפאתי הזו ,תסנכ ירבח ויהש רוביצ ישנאל ,םייטילופ

 )תסנכב תורבחה רחאל וא תסנכב תורבחה ינפל( ןוניצ לש הכורא

 .תסנכ ירבחל תדבוכמו ןיטינומ תאלמ ,תיארחא ,תפסונ הבושח המיבכ

 לע דיבכמ תצק ,ץעיימו עייסמ ףוג היהי תמאב הז תויצקנופה תניחבמ

 ,הלעמל התוא בחוס אוה ,תירויצ הרופטמב שמתשא םא לבא ,תסנכה

 תסנכה לש ילוגסה לקשמה תא אלא ,ןותחת תיבו ןוילע תיב תניחבמ אל

 תא השוע אל אוהש תולבגומב ,בוש .ולוכ יתקוחה דסומה לש ,הלוכ

.המודכו יארחא ,ץעיימ ,רקבמ ,ןיכמ קר אלא הפוג הקיקחה תדובע

 אל ,תסנכל ןמזה לכ רושקה ,הזה דסומה לש ויפוא ,ינשה רבדה

 שיגדהל וגאד הצובקב םירבחה לכ תיקווישה הפיטעה תניחבמש קר

 אוה .תימינפה תוהמה תניחבמ םג אלא ,תסנכה לע םייאל הנווכ ןיאש

 הנידמב םייח ונחנא .םייק אלש תילארשיה הרבחל דממ ףיסוהל אב

 םירזגמל תטלחומ תויסחי ,תטלחומ תילנויצרופורפ איה הב תויגוצייהש

 גוציי ,הנוש ףוקיש תתל אוה ןויערה ןאכ .תונושה תוגלפמלו םינושה

:םירבד השולשב ותוא תמכסמ יתייהש ,הנוש

 ,ןיטינומל ,תוכיאל ,תויחמומל ,תוניוצמל המיב היהת וז ,תישאר  .א

 תא רמאנ אל ואובו תוירסומ ,תוינחור ,תוילאוטקלטניא תוטילאל

 ששוחש יניירק ר"ד לש דואמ בושח לוק עמשנ ןאכ .תואכרמב הז

 תודמעמל השדח הקולח ןימ וא ססובמ וא ןגפומ םזיטילאמ

 הז .רחא ןוזיא לש ,תתרשמ תוירחא לש הטילא יהוזש ,היה רבסההו

.תסנכה לש תויגוצייה תא תרחא ןזאמ אלא תסנכל דוגינב אב אל

 תלבוקמה תיסחיה הרוצב אל לבא תונוש תורבח לש ףוקיש ,תינש  .ב

 יפ-לעו ,תועוצקמ יפ-לע ,םייפרגואג םירוזא יפ-לע לשמל אלא

.הקוסעת
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 המיבל תורשפא היהת ,תסנכ ירבח ומכ ,םייטילופ םישיאל ,תישילש  .ג

.רתוי תיארחא תיטילופ

 .הזה דסומל הסינכה תרוצ יהמ הלאשה תלאשנ ,הלאה םירבדה רואל

 ורביד םירבחה בורש תבשוח ינא לבא ,הריחבו יונימ לש בוליש לע רבוד

 תוא םע םינוש םירזגמ ךותב תימינפ הריחב ידכ ךות יונימ לע רתוי

 הנהש ,םינושה םירזגמל רעש ירמוש עבקל אל ,םירזגמ עבקל אל הרהזא

 'םידרולה תיב'ל וישכע סנכנ ינאו יאודבה רזגמה לש רעשה רמוש ינא

.לארשי תנידמ לש

 דסומה תא ךופהל העצה התלעש ,ודגנתה בורהש ףא ,ןייצל יאדכ לבא

 סרגנוק ןימ ,ידוהיה םלועה לש טנמלרפ לש תורשפא יהשוזיאל הזה

 ךותמ לבקתה אל רבדה .םלועב ידוהיה םעל רשק היהי ובש ימלוע ידוהי

 תנידמב םיברעלו םידוהיל עגונש ינידמ ילארשי דסומ והזש הדבועה

 הרוצב רתפיהל הלוכי ידוהיה םלועה םע םירשקהה תלאש .לארשי

.דסומה ךותב תימינפ הרוצב אלו תרחא

 לש תוכמסה היהת המכ ,רבודמ הקיקח לש גוס הזיאב היה ףסונ רבד

.תיביטקפא הזה דסומה

 ,הקוחה ךילהתל ןבומכ הז תא רשקל רשפאו תושעל דואמ הברה שי

 תצובק איה תסנכהש הדבועה ךותמ אקווד ,םיחרכומ אל לבא

 תוברתה תא רפשלו תסנכה םע ביטיהל אוה ןוצרהו תוסחייתהה

 .ינידמה הנבמה תאו לארשיב תיטילופה

 קרפה תויהל לוכי הקוחה הנבמ ךותב קרפ ירה ,הקוח םינובשכ ,םויסל

.ינשה תיבה לש הזה

 לש תוציחנה' התייה תרתוכהש רימז טפושה קדוצ ,תישאר :ןומרכ קירא 

 רשאכ הנחבה ןיעמ תושעל ,ןוידה לש היגולודותמכ ,ונבשח ונחנא .'תיבה

 אצנ ואוב ,ןכל .םירבדמ ונחנא המ לע תוצמל הסננ ,ןושארה ןוידב אקווד

 .םיאשונה םהמ וישכעו תיבה תא םיקהל הטלחה ונלביקש החנה תדוקנ ךותמ

.תוציחנה לש ,היינשה היגוסה תא תוצמל רומא םצעב יחכונה ןוידה

 ,רמולכ .תוציחנה לש ןוידה יבגל םיטרפל סנכינ אלש עיצמ ינא ,תינש

 תמגוד ריינ ןיכהל ונידיב קפיס היה אל .םיטרפל סנכיהל ונלוכי אל

 םיטרפל ונדרי םשש םיכילה יבגל שינב-ןמרבוג-רבנע תווצ לש ריינה

 הלאכ םימגד תנכהל סנכיהל לכונש חינמ ינא הזה ןוידה תובקעב .םינוש

 ,הנוהכ ןמז ךשמ ,םידיקפת תרדגה ומכ תולאשל הנעמ ונתייש םירחאו

 .המודכו יונימ וא הריחב
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 םע ,הצובקב יתאטבתהש יפכ ,תינורקע היעב יל שי :זועמ רשא 

 שי .אלפ תפורת שי היעב לכלשכ .'םתסאמנ םיתחשומ' תנומסת

 הטישהו הלשממה שארל תורישי תוריחב םיעיצמ ,'םתסאמנ םיתחשומ'

 תיב אוה ןורתפה זא ,תיתייעב תסנכה .תוירוזא תוריחבב תדבוע אל

 תשולשמ דחא ףאל תינורקע תודגנתה שיש אל ,תרמוא תאז .ןוילע

 חישמהש םיבשוחו ןורתפל םיצפוק ונחנאש ששח יל שי לבא ,תונורתפה

 יתמכסה ינאו הצובקב יינפל רביד רודירמ רמ .רדסב היהי לוכהו עיגי

 ךירצ המל ונתוא וענכשת לבא ,תודגנתה ונעבה אל ונינש םצעב ,ותא

 ףסומ ךרע ול היהיו רפשי תמאב אוה םאהו הזה יתמרדה דעצל תכלל

 .הרישיה הריחבה אשונב היה ךכ .הדוזיפאל סנכיהל וללגב יאדכש הזכ

.ונעגה ןאל הנהו תויעבה לכ תא רתופ אוהש בשח אוה ,בהלתה םעה

 םע תיב הזש ,תחאה .תויורשפא יתש ןנשי ינורקע ןפואב ,ןוילע תיב יבגל

 תארקל אלש ןיבמ ינא .לשמל תיביטרדפ הנידמב ץוחנש תיב אוה ,חוכ

 ינא .םידרולה תיב ,דובכ קינעמה תיב הזש ,היינשה .םיכלוה ונחנא הז

.םידרול תיב םע תבשייתמ אלש הרבח ןיידע ונחנאש הווקמ

 הימדקאה ונל שי ,תויניצ ילבו תואכרמ ילב םידבוכמ תודסומ ונל שי

 םיעיפשמש םישנא שי .םיבושח םירחא םיפוגו םיעדמל תילארשיה

 ,יתרמא ןולקשאב .הדעווב םירבח תויהל ילב ילוגסה םלקשמ תדימב

 ,סנכנ היה אוה םאו הזה תיבל סנכיהל הצור היה אל ץיבוביל והיעשיש

.הלוע אלו דרוי היה וחוכ

 היהת וז ,הנוממ תיב הז היהי םא ,אוה וילע בושחל ךירצש ינשה רבדה

 תא ןקתל םיצור ונחנאו היטרקומדה םע תויעב ונל שיש ךכב האדוה

 םג בושחל ךירצ .לעפת היטרקומדהש ידכ יטרקומד אל ןפואב םירבדה

 היהי ןורתפה .תדבוע אל היטרקומדהש הדבוע .תאזה טבמה תדוקנמ

 הווסמב יכרגילוא רטשמ רצוויי ךכו םיננוחמ םישנא לש תיב םיקהל

.םייקתהל ךישמת הרואכל-היטרקומדהש ידכ ,יטרקומד

 היהי םא ןיב ,הקוחה תלבק יכילהב ןוילעה תיבה לש תופתושה יבגל

 ףתתשי םעהש דואמ בושח ,היהי אל םא ןיבו ,יתעדל דוגינב ,ןוילע תיב

 יכילהב תוחפל לבא ןוקיתה יכילהב םג ימעטל ,הקוחה תלבק יכילהב

 היטרקומדב היצמיטיגלה רוקמ אוה םעה - תינורקע הניחבמ םג ,הלבקה

 הבחר הרבסה תלועפ השעיתשכ הזב שיגרי םעה .תיכוניח הניחבמ םגו -

 היהי הקוחה תלבק ךרעמב ףתתשיש םעה .השעית תיכוניחה הלועפהו

 הזו קלח חקולו םרות אוהש היהת ותשגרהו ,ישיא ןפואב הל ביוחמ רתוי

.ןוילעה תיבב יולת אל
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 ןוידהש ןיבמ ינאו תאזה העצהה תא יתנחב אל תמאה ןעמל :ינפג השמ 

 תלהנתמ איהש הרוצב היעב שי תסנכבש שיגרמ ינא .ינושאר ןויד אוה

.ןוכנ אוה ןויערה ןכלו

 ריבעהל ךירצ יתייה ,תסנכ רבחכ ,ןורחאה יעיבר םויב .המגוד םכל ןתא

 ,דוסי-יקוח לע ןוידב תדבוע אל םאל יוכיז תדוקנ לש קוח תעצה

 ןודל ךירצ יתייהו ,ן"לדנה קושב המוצע המרופר לע ןודל ךירצ יתייה

 תוחנה לש ףקותה תא ךיראהל תישילש האירקב רבעש ילש קוח לע

 םדקומ רקובהמ תסנכב יתייה ,תרמוא תאז .םינושה םיבושייב סמב

 ,דבלב ירקמ אוה םהיניב רשקהש םיקוחל עגונב הלילב רחואמ דע

 המרופר לע ןויד םש היה הרקמב .תוחפ םיבושח םקלחו םיבושח םקלח

 וליפא בושח אוהש אשונ תווהל לוכי ,רבד לש ופוסבש ,טפשמה-יתבב

 לכב תקסועו תדקפתמ תסנכהש הזה בצמה ,רמולכ .םיאבה תורודל

 םגו ישממ ןפואב תולרוג םיעבוקש םירבדב םג תקסוע איה ,םירבדה

 .הנוכנ הנניא תאזה הטישה ,ונייח זכרמב םניא לבא םיבושח םירבדב

 ,ולש הבישחהו היצנגילטניאה תלוכי לכ תא ליעפיש לודג יכה ןואגל םג

 ןיינעב תושעל ךירצו תאזכ תוריהמב אשונל אשונמ רובעל השק היהי

.יוניש הזה

 שי ברה ונרעצל .הפה לא דיהמ ןמזה לכ היחש הנידמ םג ונחנא

 םע דדומתהל םיכירצ ונחנא זאו ןמזה לכ ונתוא םיפדורש תוערואמ

 רטשמ םישועו קוחה תא םינשמ ונחנא ,היעב וזיא ונל שי רשאכ .תויעב

 לוכה תא םישוע ,תרמוא תאז .תועט ונישע םצעבש ררבתמש דע שדח

 אל םימעפלו הז תא םיאור םימעפל .ןיינעל אל םיבר םירקמבו רהמ

 הלימב שמתשהל אל עיצמ ינא( ףסונ תיב שיש עגרב .הז תא םיאור

 ךירצש יאדו ,)רחא םש אצמנ ואוב ,ןברוח ריכזמ הזש ינפמ ,ינש תיב

 אלש ,םוימויה םוחתמ אל םהש םירבדב קוסעיש דסומ דוע תויהל

 עיגהל הפיאש תסנכ ירבחל היהתשו ,ךפהל ,תסנכה םוקמ תא סופתי

 שאר תויהל לוכי אוה .ןומה םורתל לוכיש םדא אוה תסנכ רבח .םשל

 ךירצש תסנכ רבח ומכ בשוי אוה וישכעו ,תרחא הפוקתב ,הלשממ

 ,הלכלכב םג ,ןוחטיבב םג םורתל לוכיש םדא .םיילוש םירבדב קוסעל

 ,וללה הלועפה ימוחת לא השיג ןיא שיאלו םייתרבח םיאשונב םג

.הז תא הכירצ הנידמהו

 תויהל ךירצ הז לבא ,ןאכל וא ןאכל תיעמשמ-דח הדמע עיבמ יניא

 תוניוצמ הלימל םג דגנתמ יניא .תוטילא הלימל דגנתמ יניא .רורב

 .ליבקמ תויהל בייח הזש ,דחא רבד תעדל ךירצ לבא ,רדסב הז .ןבומכ
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 רתוי היהת תיבה לש תוכמסה ךכ ,םירבחה תא רחבי רוביצהש לככ

 העפשהה תלוכי ,הנוממ ףוג הז םא .ןיטולחל רורב תויהל ךירצ הז .הלודג

 רחבנ אוה םא .יפוסוליפ רתויל ותוא ךפוהש המ ,רתוי הכומנ ולש

 ךירצ אוהש יקוחה ףקותה תניחבמ לועפל םג לוכי אוה ,רוביצה ידי-לע

 ןוויכ אל תויהל תבייח לועפל ולש תלוכיה .חוכ רתוי הברה םע ,לבקל

 ול היהיש ידכ רחביהל ךירצ אוה ,ןיוצמ אוה םא אלא ןיוצמ אוהש

 םה ולש םינוידהש איה ןיינעה לש תועמשמה ,ותוא ונמי םא .חוכה

.תישממ הערכה תלוכי אלל לבא םיבושח

 רתוי הברה םירבדב קוסעיש ףסונ דסומ לש ןוויכל םיכלוה םא ,ןכל

 יכ ,רחביי אוה הבש ךרד וזיא אוצמל ךירצ ,םיילרוג רתוי הברהו םילודג

 )ךורא רתוי ןמזל רחביהל ךירצ אוהש תויהל לוכי( ךרד אצמנ אל םא

 תוטלחה לבקלו ישעמ ןפואב לועפל ולש תלוכיה ,הנוממ היהי אוהו

.רתוי תלבגומ היהת ,םיקוח תויהל וכפהיש

 תינשמ קפס אלל ,איהש הדוקנב תעגלו רוזחל הצור ינא :דרא יזוע 

 הדימב איה ,חוודש יפכ ,םצעבו רחא וא הזכ תיב לש תיללכה היגוסל

 ינא ,לילכ אטאוטת םרטב לבא ,קדצב ילוא ,הדיצה האטאוט תמיוסמ

 ללכל אוביש ןורתפ שופיחלו ןויעל היואר ןיידע איה המל ריבסהל הצור

 תכרעמה ןיבל ,ותוללכב ידוהיה םעה ןיב הקיזה לש אשונה הזו ,יוטיב

.ףסונה תיבה תומדב תילארשיה תירטנמלרפה

 ,תילמרופ אל הניחבמ ,לוכ םדוק .םינייפאמ המכ לע הפ בכעתהל ךירצ

 ידוהיה םלועה לש הקומע תוברועמו תוליעפ תמייק ,תדסוממ אל

 שיש ,תואמצע שיש ןועטל הצורש ימ לכ ,רמולכ .תילארשיה הקיטילופב

 .ץלואמ רבד השוע ,םירבדה ןיב דירפהל ךירצו םינוביר ונחנאש ,תולת יא

 תכרעמש יל המדנ ,ידוהיה םעהמ םיסמ הבוג תילארשיה תכרעמה ,לעופב

 הפנעו תללכושמ רתוי איה ,הז ךרוצל םיפסכה סויג וא םיסמה תייבג

 תא תפתשמו תבלשמ תילארשיה תכרעמה .ץראב םיפסכה סויג רשאמ

 תכרעמה .תוימויק תולאשב םיתעל ,םיינידמה היכלהמב ידוהיה םלועה

 הז תא השועו הכרב ךכב האורו תוברועמ תנתונ תיטילופה תילארשיה

.תואיצמה וזו ,תורוצ תחאו ףלאב

 ךופהלו הז תא רידסהל יאדכ אל םאה הלאשה תלאשנ ,תאזה תואיצמב

 םלוה יוטיב תתל אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ םינקותמ רתויל םירבד המכ

 דסוממ דגיה םהל היהיש םימוחת המכב ידוהיה םעה לש ותוכזב הרכהל

.ילארשיה יטילופה ךילהתה ךותב

 תנקותמ תוחכונ וא גוציי ןתמ לע בושחל היה רשפא ובש רשקהה הז
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 תכרעמה ךותב הבוליש לעו תימלוע תידוהי תוגיהנמ לש תרדסומו

 הז ילוא ,שדח ףוג לש ונוניכב רבודמש רחאמ .תילארשיה תרחבנה

 לש הצובק תוארל השקש ןוכנ .הזה בולישה תא גופסל לוכיש רישכמה

 בורש םושמ ,וירבח רתיל דמעמ תווש ירמגל איהש תיב ותוא ירבח

 םיעגונ חרכהב אלש םיניינע םה ,םהב קוסעי הזה ףוגהש םיניינעה

 םיאשונב ידוהיה םלועה תא םיבלשמ ונחנא יכ םא ,ידוהיה םלועל

 לומתא םהב רבודו ,םירחא םימזינכמ םג אוצמל רשפא לבא .וללה

 םיוסמ בשומ לש ומויק ,לשמל .םויה רדס לע ורמשיי םהש עיצמ ינאו

 םלועה לש תוגיצנ תחכונ היהת ובש ,דחא רשאמ רתוי וא ,הנשב רדגומ

 ךכל תוימיטיגל שיש םיאשונ םתוא ויהי ומוי רדס לע רשאו ידוהיה

 ונתוא קליחש אשונ ,ידוהי והימ ,לשמל .םיתבה ינש ןיב ונֹודיי םהש

 רוציל וא תסנכל הז תא חפסל ןבומכ רשפא .תויעב רציו תיניצר הרוצב

 תמשונ ,היח רבכ תסנכה לבא ,תסנכה םע םג הלאה םירבדה לכ תא

 םיבשוח םא לבא .ונשיש המ תא תונשל ךירצ אלו הלש הרגשה הל שיו

 הבש תרגסמה היהת וזש עיצמ ינא ,דוסיהמ שדח רבד לש ןוניכ לע

 רשאו ,אליממ םייקש ךילהתל ןקותמ יוטיב ןתייש רדוסמ םזינכמ אצמיי

 ידוהיה םעה לש הנידמכ הננוכ לארשי רבד לש ופוסב .וב ריכהל ךירצ

.היטרקומדב ליגרת דועכ אלו

 דיגהל חרכומ ינא לבא ,יל בושח דואמ ידוהיה ןיינעה :רודירמ ןד 

 תוכמס םש היהת ךיא רהרהמ ינא .ינש תיבל רבחתמ אל הזה ןויערהש

 םלועה ידוהי גוציי ידי-לע היהי ידוהיה ןיינעל רשקה םא הטלחהה

 ינא .םש לודגה ימרופרה בורהו ןטקה יסקודותרואה טועימה תוברל

 ,תמאב תניינעמ הלאש וז ןכל .ינפג ברה כ"ח לש ותעדב ךומתל ליחתמ

.לארשי תנידמ תאז לכב ונחנא לבא

 בוט םש לכ ,ןותחת תיב וא ןוילע תיב וא ינש תיב לע רבדל הצור ינא

 .תונידמ הברהב ןוילע תיב ארקנ הרקמב אלש והשמ לע רבדמ ינא .הזל

 ינניא ,ןוילע תיב ךירצ םא לבא ,םיכסמ ינא ,ןותחת תיב איה תסנכה

.חוטב

 'פורפ תא יתעמשש ירחא ,תישאר .ךכ םירבדה תא ריבסהל הצור ינא

 ךיא ,הלאש שי תאז םע דחי .הירבד לכ לע טעמכ םתוח ינא ,רפלב

 תא האור ןוילעה תיבה לע לכתסמש ונתאמ דחא לכ .הזכ רבדל םיעיגמ

 ,םכמ לידבהל לבא ,םיאתמ ןוילע תיב ול הארנ אוהו יחכונה םורופה

 זכרממ רכוז ינא םקלח תא .ןוילעה תיבה ירבח תא רבכ ריכמ ינא

 ןוצרה .האריי הז ךיא עדוי ינא .הדובעה זכרממ םקלח תא ,דוכילה
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 התייהש ,הבר הדימב תסנכהמ המלענ ירעצלש תוירחא תצובק רוציל

 תצקמ תא איצוהל ,םיכורא םיחווטב לכתסהל ןוצרה ,תוגלפמ תצוח

 ,חווט ירצק הבר הדימב םהש םויה וב םיקסועה םישנאה ידימ חוכה

 ,ךרובמ ןוצר אוה ,יומידב םיקסוע ,םייטנסרטניא דואמ ,הייאר ירצק

 היהת האצותהש בשוח ינא .ונידיב הלעי אל אוהש בשוח ינא לבא

 ינא .םירחא תומוקמ דואמ הברהב הז תא האור ינא .לופכש והשזיא

.ואוביש םידרולה תא ריכמ טושפ

 תיב לש הקיתע תשרומ שי םש ,הילגנאב םגש רמול חרכומ ינא ,בגא

 רמוא יניא ,הטמל ,םיטושפה תא ,סנמוקה תא ךכ רחא ופיסוה ,ןוילע

 רוביילב ויה םה יכ הנורחאל םידרול ויהנ יירבחמ המכ לבא ,תומש

 יכ ?םש ויהש םידרול המכ ןכ ינפל ושענ ךיאו .ריילב ןודאל ורזעו

 זא .יטילופ דואמ הז םש םג .ר'צאת תרבגל ,רו'גיימ ןודאל ורזע םה

 תא ריכמ ינא ,רומאכ .ץראב םתוא םישוע אלש םירבד הילגנאב שי

 וכרטצי םא 'יביבר תדעו' תא ורבעי אל םבורש בשוח ינא ,םירבחה

 דקפתי הזש בשוח יניא ירעצל .ןוילעה תיבב םירבח ויהי םה לבא ,התוא

 .היעבה חותינ םע ןיטולחל םיכסמ ינאש ףא ,עיצהל םתבשח םתאש ומכ

 םיחווטל בושחי ,תוירחא תשוחת ןתייש ,ןסריש והשמ ךירצש השוחתה

 תא תושעל םילוכי ונחנאש בשוח יניא .הנוכנ דואמ השוחת וז ,םיכורא

.חילצנ אל יתעדלו וזה ךרדב הז

 ,תוכמס ילב לבא םיטנגילטניא דואמ םישנא םע ןוילע תיב םיצור םא

 ,תוכמס הל ןיא .היטרקומדל ןוכמה לש תירוביצה הצעומה :ונל שי

 ,ותרובחו ןומרכ 'פורפש המ תא םיגציימ ,םיטנגילטניא דואמ םישנא

 אל הזש בשוח ינא לבא ,דעב ינא .ורחב ,םתוא חבשמ דואמ ינאש

 םה .הזל ומיכסי אל הדובעהו דוכילה ,ל"דפמה ,ס"שש בשוח ינא .רוזעי

 םישנאה תא ועבקי םה .עבקת התא אלו םישנאה ימ ועבקי םהש ורמאי

 .םתוכמסמ חקול התא יכ ,םהלש םיטנגילטניאה

 רבדל עגונו לומתא יתרמאש ,רימז 'פורפ ריכזהש והשמ רמול הצור ינא

:ןוילע תיב ,וב םירבדמ ונחנאש הזה

 תוימיטיגלב יוניש תושעל הצורש ימ לכ .היארה וילע ,ורבחמ איצומה  .א

.היארה וילע ,העירג וא ,תפסות תעצהב ,םייקה לש

 .ההובג דואמ ,יתוא ענכשל ךירצ אוהש עונכשה תדימ  .ב

.יבויח דואמו יתועמשמ דואמ היהיש יונישהש ענכתשהל ךירצ ינא  .ג
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 תלעות שי םא םג ,הלאה םילוקישה לכ תא םילקוש רשאכש בשוח ינא

 אלא ער ולוכ היהי אל ףוגהש ךכל איבהל תאז לכב חילצנו תמיוסמ

 תוביציה תא רתוי דוע םירערעמ ונחנא יתעדל .םיילושב הז ,בוט היהי

.ןאכ הנייהתש תובוטה תואצותה תא חיכוה והשימש ילב ,תמייקה

 ינא תילארשיה תואיצמה תא יריכהב .ודוסימ לוספ ןיינעהש בשוח ינניא

.הבוט אל היהת ותאצותש ,בשוח

 ינשהו ינכט ,דחאה .ונינפל םירגתא ינש חינמ התא :ןומרכ קירא 

 הרוצב קפס ליטמ התא .הריחבה ןפוא יבגל אוה ינכטה רגתאה .יתוהמ

 הליחתה )רפלב( הלאש םגד ותוא תא רצייל ןתינ םא ,תרחא וא תאזכ

 .הזל סחייתה ינפג ברה כ"ח םג יתעדל יכ ךישמהל הצור ינאו טטרשל

.ותא דדומתהל םיכירצ ונחנאש רגתא הז

 טבמ תודוקנ יתש שי יתעדל .ייניעב יתוהמ רתוי הברה רגתא שי

 תסחייתמ תחאה טבמה תדוקנ .תיטילופה תואיצמה לע תוננובתהל

 ןויטבמסב לעופב הרוק המ ,תרמוא תאז .תילרוטקנוינוקה היווהל

 ,הקימנידה תא ,םויה רדס תא ,תסנכה לש הנבמה תא ביתכמש יטילופה

.ילוכו דוריה יומידה תא ,הזל רבעמ רמוא יתייהו ,םיסרטניאה תא

 ואלו תיטילופ תואיצמ התוא לע ןנובתהל תרחא טבמ תדוקנ שי לבא

 אורקל הצור ינא .ןשה לדגממ ,תקתונמ תימדקא טבמ תדוקנמ אקווד

 היווהל רבעמ ,הרבח ונחנא .תימויקה תואיצמה לע טבמה תדוקנ הל

 ןיאש ,היטרקומד לש ,תוירחא לש תרוסמ הל ןיאש ,תילרוטקנוינוקה

 שבגתהל התייה הלוכי אלו ,תיטילופ תונובירל תוירחא לש תרוסמ הל

 ונחנא .הדבוע וז ,הזב םשא והשימש אל הז .הנש 05-מ הלעמל ךשמב

 םייטילופ םיאנת ללגב אקווד ואל ,םילדגו םיכלוה הב םיעסשהש הרבח

 ,תמיוסמ תואיצמ ורצי םיינומהה היילעה ילג לשמל .םירחא וא הלאכ

 יהשוזיא םירצוי ,לובגה םוקימ לע הנש 03-מ הלעמל לש חוכיווה וא

 םוי רדס הז תימויק תואיצמ התואמ קלח אוהש ףסונ רבד .תואיצמ

.תוטלחהה ילבקמ לשו םיקקוחמה תיב לש תירשפא יתלב הרוצב סומע

 היטרקומד לכל האוושהב .לוכי קר ינאש םוקמ לכב הז לע רזוח ינא

 .ךורע ןיאל דבכו סומע ונלש ירוביצה יטילופה םויה רדס ,םלועב תרחא

 ונרביד םנמא .םירצקה םיחווטב תקסוע תסנכה ,העבט םצעמ ,רמולכ

 תסנכהש תורשפאה לע וא תסנכה לש ןנוכמה יפואה לע העש ינפל קר

 הפוכו םיוסמ בצמ תרצוי תואיצמהש אלא ,םיקוחר םיחווטל בושחת

 וא תוגלפמ 91 םע תסנכ איה םא הנשמ אל עגרכו ,תסנכה לע ותוא

 יתלבו תרחא היצילאוק וא הביציו הלודג היצילאוק םע ,תוגלפמ רשע



713
יעיבר בשומ

 יתייהש ןושארה ינאו ,ןאכ רבודמ אל הזה עקרה לעש בשוח ינא .הביצי

 ילרוטקנוינוק רבשמ לע ,ןאירא 'פורפ ,ךלש םירבדה ירוחאמ בצייתמ

 המרב םירבדמ ונחנא וישכעש בשוח ינא .תוריחבה תטיש תא הנשנש

 הנשי ,םיקקוחמה תיב דיל ףסונ דסומלש בשוח ינא .תיתוהמ דואמ

.הנושאר הגרדממ תובישח תלעב חווט תכורא תימויק תועמשמ

 רהזנ ינאו ,הזכ דסומ לש ודיקפת והמ רידגהל שרדנ יתייה םא ,רמולכ

 הדובעה לש תויוכיאה בויט שוריפב רמוא יתייה ,ומשב בוקנלמ עגרכ

.םיקקוחמה תיב לש

 ,הסגה הלימב שמתשהל יל השרת ,תויעוצקמה לש ,תוניוצמה לש הטלבה

 תיבב תוארל הצור יתייהש םירבדה גוסמ םה ,תתרשמה הטילאה לש

.הקיקח ימוחתב הדובעה בויט איה ותדובע רקיע רשאכ הזכ

 ךימנהל ךירצש בשוח שוריפב ינא ,ינפג ברה כ"ח רמאש הממ הנושב

 .תסנכה דצל ותוכמס תא רידאהל אלו תסנכה דצב ותוכמס תא

 לש יזכרמהו ירקיעה דסומה תויהל הכירצ ,םירחבנה תיב רותב ,תסנכה

 יונימו הריחב לש גוס ןימל תונפל אקווד איה יתייטנ ןכלו ,היטרקומדה

 ותא דדומתהל הצור יניאש רגתא הז ,בוש .עדוי ינניא .ףסונה תיבל

 תניחבמ ךומנ היהי הזה דסומהש עיצהל הצור ינא ןורקיעכ לבא ,עגרכ

.ודמעמ תניחבמו ויתויוכמס

.ןותחת תיב ול ארק :רודירמ ןד 

 עגרכ בוזענ לבא תומשל תונויער המכ יל שי .םש יל ןיא :ןומרכ קירא 

.תיתוהמה המרב רבדמ ינא .םשה תא

.ילילש ךרע שי יונישל :רודירמ ןד 

.הנותחתה לע ודי הנשמה לכ םג :זועמ רשא 

.יתחלצה אל ילוא .יתיסינ תוחפל ינא :ןומרכ קירא 

 בשוח ינא .דרא ר"ד לש םירבדל הרעהב ליחתא ינא :רצינמרק יכדרמ 

 ןיבל ,םיצור םהש ימ םע םימייקמ םישנאש תוחיש ןיב לודג לדבה שיש

 םעה לש תוגיצנ םע רחא וא הזכ בשומ םייקל )הבוט איהש( העצהה

 דמעמ תתל העצהה ןיבל הלאה תועצהה ןיב לודג לדבה שי .ידוהיה

 בשוח ינניא .הנידמה יחרזא םניאש ימל קקוחמה ףוגה ךותב ילמרופ

 ךירצש בשוח ינא ןכל .לקלוקמ יוטיב הז ייניעב .ןקותמ יוטיב הזש

.הזה ןויערהמ דרפיהל

 םיקזח םילוקיש שי .םרוה ,וילע רביד רודירמ רמש לטנהש בשוח ינא

 ןתינ אל ,הקיקחה תכאלמ בויטב רוזעיש ףוג תבוטל דואמ םייניצרו

 ךותב ץועייה יכילהת רופיש תועצמאב תקפסמ הרוצב תאז תושעל
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 ךירצ .ךכב קפתסהל ןוכנ היהי אל ךא ,רפשל שי םתוא םגש ,תסנכה

.ינשה תיבה תא םג

 ינניאש םשכ חישמה תא איבי ינשה תיבהש ןעוט והשימש רובס ינניא

 .םיידסומ םירופישל ןחבמה הזש חישמה תאיבל םיבורק ונאש רובס

 בשוח ינא .יתועמשמ רופישל איבהל היושע האצותה םאה איה הלאשה

 ,תרדגומ ,הרורב היצקנופב אלא ,דובכ לש תיבב רבודמ אל יאדו .ןכש

.םישנאל םידוביכ שופיחב רבודמ ןיא .תיניינע

 םג ,רטשמ לכ .ךכ לע קלוח ינאו תיטרקומד הנניא העצההש רמאנ

 הריחבל םידמועה םיירלופופ תודוסי ןיב ןוזיא לע יונב ,יטרקומד רטשמ

 םייתוכיא ,םייעוצקמ תודוסי ןיבל ,רוביצה לש ףטוש ןומאל םיקוקזהו

 דוחייב ,יטרקומד רטשמב םוקמ ול שיו ,הזכ דסומ גוס הז .םייטסיטילאו

 תוסיוו בוכיע לש תלבגומ היצקנופ איה ולש תימשרה היצקנופה רשאכ

.היטרקומדב העיגפ םוש הפ האור יניא .הזמ רתוי אלו

 תסנכה םאה ,איה ונוניכו הזה דסומה לש תירקיעה היעבהש בשוח ינא

 תסנכהש ךכב אוה הבושתל חתפמהש יל המדנ .הזכ ףוג םיקהל םיכסת

 טולשל אל ,םישנאה לש יונימה וא הריחבה ךילהתב ףתתשהל לכות

 ירבחש תורשפאה ,ןכ ומכ .היהי ךכש יוארו ,וב הפתוש תויהל לבא וילע

 םתנוהכ תא םימייסמ םהש ירחא הזה ףוגל ועיגי םינייטצמ תסנכ

 ,הזה ףוגה תבוטל ץירמת שמשל הלוכי ןוניצ תפוקת םירבועו תסנכב

 תאז רמוא ינאו ;םתדובע תוכיאב ןייטצהל תסנכ ירבח דדועל םג הלוכיו

 .םיניוצמ תסנכ ירבח םג ,םירחא דצב ,הב שיש ,תסנכב תוננובתה ךותמ

 דסומ תרגסמב םהלש תוריש ךשמהמ תונביהל םילוכי הקיקחה יכילהת

.הזכ

 תורכיה ךותמ ,תידוהיה תוגיצנה םע תיבה ןויערל עגונב :ריפש לארשי 

 ילוא ,תירבה-תוצראב ילארשיהו ידוהיה יבולה לש העפשהה םע תמיוסמ

 שיש חוטב ינאו םילארשיל תוגיצנ םע ישילש תיב םש םיקהל רשפא

.םידמעומ

 ונלש הרבחב אטבתמ ילוא הז .תוינרדומ-טסופ לע תרבדמש הרדגה שי

 תלבקו טרפה שפוח לש היטרקומד יגשומ תנבהב הירטמיס רסוחב

 לש טרפה שפוח ןיב תסנכב םג ,הארנכ ,תלפונ וזה הרדגהה .תוירחאה

 תלבק ןיבל ,הצור איהש המ תא תושעל העיס לכ וא תסנכ רבח לכ

.תוירחא

 ףוסב לבא יתדנדנתה ,תמסרופמ העבצה התואב דעב יתעבצה ינא

 הזש בשוח ינאש ינפמ אל ,דעב יתעבצה היינשה םעפב םג תאז לכב
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 ירבח רותב םימותו םירוא ייניעב םהש םישנא יתלאשש אלא ,ןורתפ

 ןבומב קפסמ הארנש ןורתפ והשזיא קפסל םצעב ולכי אל םהו ,תסנכ

 אוה ,תונורתפה ךסמ והשלכ ןורתפ ןכל .דצהמ לכתסמש עמושה לש

 חוטב ינניא ,תרמוא תאז .ןוכנה ןורתפה הזש חוטב ינניא .ינש תיב

 דחא הזש תונורתפ ןווגמ תרדגהב ,היעבב תוקסעתהב הדימלה התצומש

 לש תירבה-תוצראמ המגוד ,לשמל .ןוכנ הזש חוטב אל ללכב ,םהמ

 עיגמ הפיאמ עיבצהל םהינימל תועצה ישיגמ לש תיביצקת תוירחא

 ךכ ךות רשאכ תירבה-תוצראב תונועריג לוסיח לש קוחה לשמל .ביצקתה

 תוחפו תוחפ שי הנש לכבש ,רמוא הז .ןועריגה תא לסחל ךירצ םינש ךכו

.םינפבמ הגועה תא קלחלו הזב דומעל ךירצ לשממה וישכעו ביצקת

 םירבדה גוסמ אוה ,םהלש השגדההו הרדגההו םינוקית לש הז גוס

 םיפוג תועצמאב וא םיימינפ םינונגנמב ,הלוכי תסנכהש ןכתייש

 היהת איהש ךכ התדובע תא תונשל ,הז תא ץמאל ךיא וצעייש םיינוציח

.םילכתסמש הלא יניעב תדבוכמ רתוי

 רמאש המ תא ירוירפ-א לבקמ ינאו תויצפואה תחא קר אוה ינש תיב

 קוח יוניש םע ונלש ןויסינה ירחא דחוימב ,םימעפלש רודירמ רמ

 ריכזמ ינאש אלא ,ןורתי הפ שיש תוארל ךירצ היה ,הרישיה הריחבה

 דוקפתמ הלדגו תכלוהש ןוצר תועיבש רסוח לש תיטירק הסמ שיש

 לש םתוגהנתהב ליחתמ הז .תסנכה התוא תגציימש תילארשיה הרבחה

 ןבומב .ונלש םיירוביצה םייחה ךותל ךישממו ,רפסה תיבבו תיבב םידלי

 לוכיש הפורת יהשוזיא שי הפ הנהו ,יטסילוה רתוי ןורתפ שרדנ הזה

 לבא ,אירבנ ילוא וזה הלחמהמש ולאכ ןה הלש יאוולה תועפותש תויהל

 אלש יל הארנ ,הזה ןבומב .תרחא הלחמ ונל היהתש תויהל םג לוכי

 ןווגמ לש הגצהו ,הישרושל הדיריב ,היעבה תרדגהב ןוידה תא וניצימ

.ילש תוחונה-יא ןאכמ .םהמ דחא תריחבו תונורתפה

 יניאש ינפמ לארשי תנידמל ץוחנ ףסונ תיבש ןימאמ ינא :באר דוד 

 תוערגמה לכ לע הנעת איהש ךכ ידכ דע תסנכה תא רפשל רשפאש ןימאמ

.ונלש יגוצייהו יתקיקחה ךילהתב םויכ תומייקה

 ףקשי וא םידרול תיב והשזיא היהיש ,תסנכל לעמ ינש תיב האור יניא

 יתלב הזש בשוח ינא .תיטילופ-א ךרדב וא רתוי הבוט ךרדב םעה תא

 ,רחבנ אלו הנוממ אוה םא .רחבנ אלו הנוממ אוה םא דחוימב ,ירשפא

 ול היהת אל ,רודירמ כ"ח םע םגו ינפג כ"ח םע םג םיכסמ ינא

 תושעל ץירמת הירבחל ויהי אלש איה תמאה ,ךכל ףסונב .היצמיטיגל

.דחא ףא יפלכ םיארחא אלו םינוממ םה םא ,תיניצר הדובע
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 םידבועה םיתב ינש תלעב תיתקיקח תכרעמ תונבל ךרוצ האור ינא

 טבמ תודוקנ יתשמ םיאצוי לבא ,תיגוצייהו תיתקיקחה הכאלמב םיפתושכ

 םויה לש תסנכה גורדש ידי-לע ,וז תכרעמ בצעמ יתייה .תונוש תויווז וא

 תולעמש םיכרדב תסנכה תא גרדשל שיש בשוח ינא .ןותחת תיב תריציו

 רתויו ,תיוושכעה הקיטילופב היולת תוחפ התוא תושועש ,התרקוי תא

 תא םצמצל לשמל ,תאז תושעל םיכרד המכ שי .ךורא חווטל היונב

 וליפאו ,המוד והשמ וא םינש ששל היצנדקה תא ךיראהל ,הירבח רפסמ

 ךרטצת הגלפמ לכ םעפ לכבש ךכ ,םייתנש לכ תיבהמ שילש רוחבל

 תוריחב לע הזה תיבב רומשל היהי יאדכ .םיבוטו םייואר םידמעומ ביצהל

.יצרא טבמ היהי הירבחלש אוה ןוצרהש ינפמ ,תויצרא תויסחי

 רשאמ חרזאל בושק רתוי היהיש ןותחת תיב רוציל שיש ןימאמ ינא

 םיכרדב תושעל רשפא הז תא םגו ,חרזאל חוודמ ,יתוירחא רתוי ,םויה

 תמגודכ ,חוודמ רתוי הזה תיבה תא תושעל אוה ןויערה לבא ,תונוש

.םייתנש לכ תוישיא תוירוזא תוריחב

 הנידמ לכב .תוירוזא תוריחב תויואר לארשיב םאה הדוקנל עגונב

 ,יזר'ג-וינ .הנידמה ךותב תוירוזא תוריחב שי ,תירבה-תוצראב הנידמו

 תקלוחמ ,לארשי לש הייסולכואלו לארשיל הלדוגב המודה ,לשמל

 תיבה תא תושעל ךיא המגוד קר ןה תוישיא תוירוזא תוריחב .םירוזאל

.רחובל בושק רתוי הזה

 םיננולתמ םלוכ .הלאכ תוישיא תוירוזא תוריחב יבגל תידדצ הרעה דוע

 רוריבב עדוי ינא .תסנכב תועבצהב םיעיפומ םניא תסנכ ירבחש ךכ לע

 האבה םעפב ודגנ ץוריש הז ,תועבצהב עיפומ אל ןטק רוזאב רבח םאש

 וא םהלש תסנכה רבח םימעפ המכ וננובתי םירחובהש ינפמ ותוא סיבי

.עיבצה אל םהלש גיצנה

 ונלוכש תויעבה לע ונעי ,בלושמב םידבועש הלאכ םיתב ינשש בשוח ינא

.םויה לש תיתקיקחה תכרעמב םיאור

 תיבב ,ףסונה תיבב תוארל םיצורש תונוכתה יתעדל :ןמרבוג המלש 

 'פורפש יפכ ,םיקקוחמה תיב תדובע לש תויוכיאה רופיש רקיעב ,ןוילעה

 דסומב תולקב רתוי הברה ואצמיי הלאה תונוכתהש יל הארנ ,ןייצ ןומרכ

 איה הנווכה .תוניוצמ לש להוא ,הרות לש להוא ,להוא םא יכ תיב ונניאש

 ותמקהש ששוח ינא .םינפבמ תושעיהל ךירצ הזו ,תסנכה תדובע תא רפשל

.רזעה תוחפו דגנכ רקיעב הזש דגנכ רזעה גוסמ היהי ,דסומ לש ,תיב לש

 ךרדהש יל המדנ ,םיקקוחמה תיבל רוזעיש רישכמה תא רוציל ידכ

waL .תוצעומ וא הצעומ םיקהל איה הנוכנה  snoissimmoC תוצעומ ןה 
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 ןיא הז ליבשב .הקיקח יניינעב תסנכל ץעייל ןחוכב שי רשא ,הקיקחל

 ולכויש עוצקמ ישנאמ תובכרומ ויהי הלא תוצעומ .תיב םיקהל ךרוצ

.הקיקח יניינעב תסנכל עייסל

 .תסנכל עייסל הלוכי תאזכ הצעומ ךיא םיגדתש ,הדוזיפא ריכזא ינא

 םיכוותמה קוחב ,6991 תנשב ,תסנכב הנד הקוחה תדעו רשאכ

 דוסי-קוח תא דגונ קוחהש יתעד תא יתעבהו הינפב יתעפוה ,ןיעקרקמב

 ךוותל םישנא לש קוסיעה שפוח תא ליבגמ קוחהש םושמ ,קוסיעה שפוח

 קוח קקוחו ,האלה הכישמהו יתעד תא העמש תסנכה .ןיעקרקמ יקסעב

 ןוכנ התעדלש המ תא תושעל הכירצ תסנכה ןכאו .תומושרב םסרופו

 תלבקמ התייה םאו ,הקיקח תצעומ תסנכה תושרל הדמע וליא .תושעל

 ,קוסיעה שפוח דוסי-קוח תא רתוס ןיעקרקמב םיכוותמה קוחש יתעד תא

.קוחה תקיקחמ תענמנ התייה תסנכהש רשפא

 ןוילעה טפשמה-תיבל תונפל םיטפשמה רשל רשפאמ קוחה הדנקב

erp ,תעד תווח שקבלו - gnilur, ןוידל דמועה קוח לש ותויתקוח יבגל 

 ףוקתל תוכזה תא תללוש ,קוחה תוכזב טפשמה-תיב תקיספ .טנמלרפב

 תוולתמ הזכ דסומלש אלא .קקחנש רחאל קוחה לש ותויתקוח תא

 תוכיא רופישל ילכ תסנכל שורד .ןטרפל םוקמה הז ןיאש תודחא תוישוק

 ינא .הלכלכו םיפסכ יניינעב תוטלחה תלבקב םג ןידה אוה .הדובעה

 לבא ילכלכ ץועייל דסומ הדיל םיקת םא ,תסנכה השעת בוטש בשוח

.היתחתמ אלו הילעמ אל ,תסנכה ךותמ אובל ךירצ ץועייה

 תיבה וא הצעומה ,ףסונה דסומהש איה ילש אצומה תדוקנ :ףיש ןליא 

 םיכסמ ינאו ןטק םוקי אוהש יוכיסהש םיכסמ ינא .ינויח רבד הז ,ינשה

 לכב לבא .ודועיי תא אלמי אל אוה ,םוקי םאש ששח שיש רודירמ רמ םע

 יוכיס שי םא םגו .םויה םייקש בצמה תא ערי אל אוהש בשוח ינא ,הרקמ

 עיבהל םג אוה ונדיקפת ,יתוכיא ףוג היהי אוהשו ,םוקי הזכ ףוגש ןטק

 יתעמש יכ ,רודירמ רמ ,ךתוא ענכשל וליפא לוכי ינא הז תא ,בגא .תולאשמ

 םג ,תומייקתמ םימעפל תולאשמש חיכומ יתעדלש רופיס םיטפשמה רשמ

 הטילקה לס ול רמגנש שדח הלוע לע אוה רופיסה .ןטק אוה יוכיסה םא

 ,םיהולא :רמא אוהו םיהולאל בתכמ בתכ ושואייבו םחל תפ דע עיגה אוהו

 בתכמה .לקש ףלא יל חלשתש שקבמ ינאו ףסכ יל ןיא ,הטילקה לס יל רמגנ

 תא חתפ אוה .ומע תושעל המ עדי אל ףינסה להנמו ראודה ףינסל עיגה

 בתכמה תא הנפהו ופסכ ול רמגנש שדח הלוע הזש ןיבה ,ותוא ארק ,בתכמה

 חלשנ ,הברה ידמ הז לקש ףלא םירמואו הדעו םיסנכמ תונכוסב .תונכוסל

 רמגנ הז שדוח ירחאו לקש 005 ול םיחלוש .ול עיגמ תאז לכב יכ ,005 ול
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 םעפהו ראודה ףינסל עיגמ הז בושו םיהולאל בתכמ בתוכ בוש אוהו ול

 ,לקש ףלא םעפ דוע יל חלשת ,השקבב ,םיהולא ,אנשיל יאהכ בתוכ אוה

 חלוש התאשכש שקבמ ינא םעפה קר .לוכאל המ יל ןיאו ףסכה יל רמגנ

.יצח םיבנוג םה יכ תונכוסה ךרד הז תא חלשת לא ,ףסכה תא

.הווקת דבאל רוסא ,ןטק יוכיסה םא םג ,לוכ םדוק

 ינא רבד לש ופוסב יכ םוקי הזש םישוע ךיא ,איה הלודגה הלאשה

 .תסנכה תאז ,ףסונ תיב וא ףסונ דסומ היהי םא עבקיש ימש םיכסמ

 ,אשונה לע םירוהרהה יבלשב ,הליחתכלמ רבכ רוציל אלש ףואשל ךירצ

 תוהמה לע םג בושחל ךירצ הפ ןכל .ןויערה ןיבל תסנכה ןיב םזינוגטנא

 ךלנ םאש בשוח ינא .הקיטקטה לע ,בושח תוחפ אל הזו ,םג לבא

 יוכיסה זא ,הזה דסומל תויוכמס םג שי ובש ילמיטפואה בצמה לע

 ,הלחתהב תוחפל ,תכלל ךירצ ןכל .ןטק אוה הז תא רשאת תסנכהש

 אל דועו ,תירוביצ תירסומ תוכמס ,תיצועיי תוכמס לע רבדלו תונטקב

 דסומ םוקי רבכש ירחא ,תעה אובב .שממ לש תויוכמס דסומל תונקהל

 בלשב לבא ,ויתויוכמס תבחרה לע בושחל וא ביחרהל היהי רשפא ,הזכ

.הרצ רתוי הפיאשב תכלל ךירצ ןושאר

 .היעב הפ שי םינוממ וא םירחבנ הלא םא הלאשב ,אוה ףסונה רבדה

 דצמ .םיבוט רתוי םישנא ויהי הלאש יוכיסה בר ,םינוממ רתוי שיש לככ

 ,אוה םירחבנ לש ףסונ ןורסיח .לודג רתוי ירוביצ יוביג שי םירחבנל ,ינש

 בלשב רבכ ררועל לולע הז ,םירחבנ וישנא לכש דסומ לע ךלנ םאש

 הארת איהש ןוויכ ,ןויערל תסנכה לש םזינוגטנא ,אשונה לע םירוהרהה

 וז םא דוחייב ,םירחבנ םישנא וילא םיאבש הרחתמ והשזיא דסומב

.םעה לכ ידי-לע הריחב היהת

 תא םיגזממ זאו ,םינוממ לשו םירחבנ לש בוליש אוה ןויערה ,ןכל

.םלוכ לש תונורתיה

 הזל ארקנ םאש םושמ הזה תיבל ארקייש םשב םג לזלזמ יתייה אל

 תניחבב תויהל לולע רבדה ,תיב הזל ארקנ םא וליפא וא ןוילע תיב

 ררועי אלש רחא םש עיצמ יתייה ןכל .תסנכל יגולוכיספ םזינוגטנא

 תרזעב הפ יכ בוט ןויער הזו םעה תצעומ וא הצעומ עצוה .םזינוגטנא

.תוהמל םג עיגהל רשפא םשה

 תסנכ ירבחל םג םוקמ תתל ,רמא רצינמרק 'פורפש המל ףרטצמ ינא

 דסומל םורתל המ הברה םהבש םיבוטל שיש םושמ ,תישאר ,סומידב

.יבויח ץירמת הז ,תינשו ,הזכ

.םזינוגטנאה תא ונתמי הלאה םירבדה תעבראש בשוח ינא
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 ןוידה םע חונ ךכ לכ אל שיגרמ ינאש רמול חרכומ ינא :יערדא ףסוי 

 םלש עדמ שי .המודכו לילא תופורת ומכ תורעה ללגב רקיעב ,הזה

cilbup-ב קסועש ריכמ אל ונתאמ קלחש ןכתייש  eciohc. עדמ הז 

 .ונלש תויועטה תא םירעזממ ונחנא ךיא ,םירחוב ונחנא ךיא ריבסמש

 ןוכמה םאש ץילממ דואמ יתייה ינאו הז תא םיריכמ אל ,הארנכ ,ונבור

 םוחת הזש ,רגרבצלז ילע ר"ד תא ןימזהל ,יניצר ןויד םייקל הצור

.םילוקישה לע תדמולמ האצרה ןתייש ידכ ,ולש תויחמומה

.ןבומכ רחבייש ,הקיקחב קרו ךא קוסעיש ףסונ תיב דעב ינא ,וינפ לע

 ןתנ הז ,הריכזה רפלב 'פורפש םירבדהו ,ונעמשש תולאשמה אשונב

 םישנ רתוי ויהי םאש לודג ןימאמ ינאש ןוויכ .אבה ןויערה תא יל

 הזה תיבבש עיצמ יתייה ,בוט רתוי הברה היהי ונבצמ ,הקיטילופב

 תיבב םישנה לש ןרפסמש תרמואה תיעמשמ-דח הארוה היהת ,רחבייש

.הייסולכואב ןרועישמ תחפי אל ,אוהה

 תויהל לוכי ,)ונלש הנורחאה המקנה היהת וז ילואו( םשה תניחבמ

 ויהיו ןירדהנס ינשה ףוגל אורקל ,תסנכ תסנכל ונארקש ןוויכ ,רשפאש

.תויהל לוכי אל הזמ בוט רתוי .םישנ %05 םש

 םירבדה .המל ריבסהל הצור יניאו ינש תיבב תכמות ינא :ןוזיבג תור 

 ונחנאש בלשב אל ונחנאש ינפמ ,םיבושח ךכ לכ אל םיטרפהו ורמאנ

 ךילהב תאזה הלאשה לש םוקמה לע רבדל הצור ינא .דסומה תא םינוב

 רתוי טסקטנוקב תאזה הלאשה תא םישלו ,םיכרוע ונחנאש יתקוחה

 ןהב ונדש תורחא תולאשמ לידבהל ,םויה ןהב ונדש תולאשה יתש .בחר

 תולאש ןה לבא ,הקוח תלבק לש ךילהתל תויטירק תולאש ןה ,רבעב

 קלחה לש ידסומה הנבמל םגו הקוחה ץומיא ךילהתל םג תועגונש

 תויניצר תוקולחמ ןה ,הזה רבדה יבגל תוקולחמה .הקוחה לש ירטשמה

 הנבמהש םיצור ונחנאש ,ונלוכ לע םכסומו רורבש תבשוח ינא לבא

 יהשוזיא ןתיי ,תוליעי ,תולישמ ,גוציי ןתיי לארשי תנידמ לש ירטשמה

 ןוזיא ןתייו םירחבנ םיאקיטילופ לש רצה קפואה תא רפשל תינבומ ךרד

 היהת תוגיהנמהש תרמוא תאז .תויעוצקמ ןיבו תוינקילבופר ןיב בוט

 ךירצ רוביצה המ לש שוחינ תרמוא תאז ,רוביצה תושוחתל הבושק

 שי ,ירטשמה קלחב ,ןכל .תכלל ךירצ אוהש ןאל רוביצה לש הכישמו

 איה הלאשה .תויעוצקמ רתוי תוקולחמ ןה תוקולחמהו תינורקע המכסה

 לש םידחוימה םיאנתב בינהל לוכי םינבמ ףוריצ הזיא וא הנבמ הזיא

.הילע םימיכסמ ונלוכ לוכה ךסבש האצות תילארשיה הרבחה

 ,םדאה תויוכז לש תונשרפה ומכ דואמ םישק םימוחת שי ,תאז תמועל
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 םיאשונ ומכ ,םייכרע םימעטמ תסנכ יקוח לע תיטופיש תרוקיב ומכ

 תנידמ תמועל ישפוח קוש ,תוירטינוימוק לומ תוילרביל ,הנידמו תד לש

 יתקוחהו יטפשמה ןונגנמה ןהבו ,תויתרבח תויכרע תוקולחמ ןהש ,החוור

 הרבחה ,ןיעל הארנה דיתעב .הרבחכ תוטלחה לבקל ילכ ונל תתל ךירצ

 םיכירצ ונחנאו הלאה םייכרעה םירבדב תינגומוה אל היהת תילארשיה

 תויסיסבה תודמעה לש םזילרולפה תא דבכיש תוטלחה תלבק לש ןונגנמ

.הלאה תויגוסה יבגל תונושה

 תוקולחמה לע םירבדמ ונחנא ,המכסהב הקוח לע םירבדמ ונחנאשכ

 ןכא תפתושמה תרגסמהש חיטבהל םיכירצ ונחנא םש .ינשה גוסהמ

 ןיאש השוחת תילארשיה הרבחב הצובק ףאל תנתונ אלש תרגסמ היהת

 תוקולחמה לש ןיינעב ,ןכל .תוטלחהה תלבק ינונגנמ ךותל המושת הל

 תוכייתשהה לש טנמלאה תוחפל וא המכסהה לש טנמלאה ,הזה גוסהמ

ssenevisulcni הלחה לש הרקמ לכב אל .יטירק אוה ,הלחהה לשו  ךירצ )(

 םיסנמו היעבה תא םיעמושש השוחתה לבא ,הצובקל וטו תוכז תתל

.תיטירק איה ,ןגוה הנעמ הל תתל

 קלח ירטשמה דצב .הנוש בצמהש תבשוח ינא ,ירטשמה דצב תאז תמועל

 לש םירצ םיסרטניאו ווק סוטטסה םה ,םדגנ םימחול ונחנאש םירבדהמ

 םג ךירצ הזה רבדה לומ .םהלש חוכה לע רתוול םיצור אלש חוכה ילעב

 ךרטצת תסנכהש רורב ,םתוא ןבצעל ךירצ אל .תומכח תוקיטקט חתפל

 אוה ,תיתקוח תיתשת םיעיצמש םישנאכ ונלש דיקפתה לבא ,טילחהל

 ,הקוחה תא םיעבוק אל ונחנאש אוהו ןורתי שי ונל .יתוגיהנמ דיקפת

 אלש הקוח עיצהל םיכירצ ונחנא ,בוש זא .הקוחה תא םיעיצמ ונחנא

 ,רובעל יוכיס הל היהי אלש ךכ ידכ דע ,תיתואיצמ אל דואמ היהת

 םיאנתב ןוכנ הנעמ תנתונ ונתעדלש הקוח עיצהל םיכירצ ונחנא לבא

 ,תוליעי ,תולישמ לש םיבכרומ דואמה םינוזיאל לארשי תנידמ לש

ytilibatnuocca תוירחאו.
 ןוילע אלו ,ןושארה תיבהמ הנוש גוציי הנבמ םע ינש תיבש יתענכתשה

 תלבק חוכ לש רוזיבו םזילרולפ וב ויהיש ,ינש תיב אלא ןותחת אלו

 אל הז( בושחל ךירצש תבשוח ינא .לארשי תנידמל יטירק אוה ,תוטלחהה

 תא תונבל ךיא ,)הלאה םיטרפל סנכיהל הצור אל םג ינא ןכלו טושפ

.הז ןוויכב תכלל םיכירצ ונחנא יתכרעהל לבא ,םיתבה ינש לש סיסבה

 ינפמ ,םדוקה בשומב םהילע ונרבידש םירבדל רושק הזש תבשוח ינא

 טושפ ךלהמב םיכלוה אל ,ירטשמה קלחב םג ,ונחנאש רמוא הזש

 רתוי וא תוחפ ונחנאש םירמוא אל ונחנא .יררה ךילה תכשמה לש
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 אלא ,םתא תכללו םייתקוח ויהי םהש ךכ דוסיה-יקוח תא רדסל םיצור

 םנמא אוה לארשי תנידמב ירטשמה בצמה .םתוא רפשל םיצור ונחנאש

 תומרב וב לפטל ונלש תונמדזהה וז .דבוע אל אוה לבא ,הפורטסטק אל

 תעמשמ ,הקיקח יכילה ,תויטרפ קוח תועצה ,בוצקת לש תוידוסי יכה

 תובושת תתל לשממכ ונל םיעירפמ תמאבש םירבדה לכו תוינויצילאוק

.ונלש תויעבל תויביטקפא

 רגתאל הנעינ אל ,לארשי תנידמל הקוח םיעיצמש םישנאכ ,ונחנא םא

 תניחבמ ריחמ ול תויהל לוכיש ףא לע ,ירטשמה הנבמה רופיש לש

.הנמאנ ונתכאלמ תא ונישע אלש תבשוח ינא ,תועיבקה

 םירחא םיירטשמ םייוניש דעב םגו הזה רבדה דעב םג ינא ,ןכל

 ,ירטשמה טביהב לארשי תנידמ לש הקוחהש ידכ םייחרכה םה ונתעדלש

.רתוי הבוט הקוח היהת

 תסנכה דיל היהתש תירוביצ הצעומ יהשוזיאב תדדצמ ינא :ןמרג לעי 

 הרורב הרוצב היעבה תא ונינפב גיצה ינפג ברה כ"חש תבשוח ינאו

 םירזגמל ןוכנ רתוי גוציי ןתיתש הצעומ יהשוזיא היהתש בושח .הטושפו

 רתוי הרוצב תעדה תא ןתיתש ,תינשו ,תילארשיה תוירוביצב םינושה

 יאנפ ןיא תסנכה ירבחל ילואש םיאשונ םתוא לע הקימעמו תידוסי

 .םרובע

 לוכי אל הז ,לוכ םדוק .םירבד ינשב וזה הכימתה תא גייסל הצור ינא

 םיבשומבש םיעדוי ונחנאו ,תסנכה ןמ םיצורמ אל ונחנאש ינפמ תויהל

 ןמ םיצורמ אל ונחנא םא .תרחא וא וזכ הרוצב הז תא ונעמש םינושה

 לש בכרהה תא תונשל ידכ תושעל המ בושחלו תבשל םיכירצ ,תסנכה

 אוהו וילאמ ןבומ טעמכ היה םעפש המל רוזחל תמאב ילוא .תסנכה

 קלחנש תורשפאה לע םימעפ רפסמ ונרביד םויה .הריחבה תטיש יוניש

 תצק לבא תוירוזא תוריחב הנייהת תוריחבהמ קלחו הריחבה תטיש תא

 ךירצש תבשוח ינא .דצב הז תא המש יתייה אל .הדצה הז תא ופנפנ

 ונמזבש ןוכנ .ןוידל הז תא ריזחהלו תעדה תא הז לע תתל תאז לכב

 בקעש תויהל לוכיו ,תישיאה הריחבה תטיש יוניש םע דיב די ךלה הז

 ומש ,םויה תמייקה הריחבל הרזחהו תישיאה הריחבה םע רמה ןויסינה

.תוירוזא תוריחב לש תורשפאה תא דצב

 דוע אשונב ןודלו תעדה תא הז לע תתל םיכירצ ונחנאש תבשוח ינא

 לוכי .אהי רשא ומש/המש אהי ,ינש תיב ,תירוביצ הצעומל הכילהה ינפל

 ףוגה תא םירפשמ ךיא בושחל ךירצ ,ףסונ ףוג םימיקמש ינפלש תויהל

.םייקה



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

623
תסנכה דיל ףסונ תיב לש ותוציחנ

 .יתוא דיחפמ רמא דרא ר"דש המ .הלודג דואמ תחא תוגייתסה יל שי

 הלעי אלש רבד הז ייניעבו לארשי תנידמל ץוחמ בשוי ידוהיה םעה בור

 תא ,ןאכ השענש המ לכל הפתוש ינאש ,ינא ,ןאכ ילרוג תאש ,תעדה לע

 .ןאכ םיאצמנ אלש םישנא יל ועבקי ,ילש תולהנתהה תא ,ילש םיקוחה

 הצר וישכעש קוחה תעצה לע יתעד תא העיבמ םג ינא ךכב ,בגא ךרד

 ץוחמ םיררוגתמה םילארשי םידוהי תעבצה לש תורשפא יבגל תסנכב

 ינא םשמ עיבצהל לבא ,רדסב ,עיבצהל ןאכל ואוביש .לארשי תנידמל

 יחש ימ .ןאכ היחי ,ונלש לרוגב קלח תחקל הצורש ימ .רוסא הזש תבשוח

 םעה תיברמש דרא ר"דל ריכזהל הצור ינא .ונל עובקל לוכי אל ,םש

 לע םילעמ ויה אל דנלריאבש תבשוח ינא .תירבה-תוצראב יח יריאה

 והשזיא רובע וא דנלריא רובע ועיבצי תירבה-תוצראב םיריאהש םתעד

.דנלריאב םיקקוחמה תיבמ קלח

.יתנייצש תויוגייתסהה יתש םע ,דעב ינא ןכל

 .תיתרבח הסדנהב ליגרתכ ונלש םינוידה לכל סחייתמ ינא :ןאירא רשא 

 יקלח םג לבא ,דואמ בושח הקוחה לש םוקמהש קפס יל ןיא הזככו

 םע םידדומתמ ונחנא םא ,ןכל .תויעבה לכ תא רתופ אל אוה .דואמ

 לע לבקל לכונש יאדו ,םידוהיו םיברעו םיינוליחו םייתד ומכ םיעסש

 .םיקקוחמה תיב לש ינבמ יוניש לש העונצ תיסחי העצה ונמצע

 אל ,תסנכה לש הנבמה תא הנשנ אל וא הנשנש הזבש ריכזהל הצור ינא

 לש היעב ,תוגיהנמ לש היעב איה הלודגה היעבה ייניעבו ,היעבה הרתפנ

 ףיעסהש ריכזהל הצור ינא .תתרשמ הטילא לש ,ךישממ רוד לש הריצי

 תוגלפמל סחייתמה ףיעס הזו הקוחב ללכנ אל ללכ רתויב בושחהו לודגה

 שיש יל המדנ ,דבלב הקוחה לש םידממה לע םילכתסמ םא .תויטילופה

 חילצנ םא ,לכשומ אוה ןוקיתה םא .לכשומ ןוקית תושעל תונמדזה ןאכ

 יל המדנ זא ,ונל םיבושחש םידעיה תא דדועל ךרדו הטיש ביכרהל

.םוקמב ןכ איה העצההש

 תוטילא יונימ לש ןיינעל תינורקע תודגנתה יתעבה ינא :יניירק ליאכימ 

.הצעומה ךותב

 םיצור ונחנאש תסנכה לש תויעבה תחא יתעדלש םושמ ,דגנתמ ינא

 תסנכה .תסנכה לש םזיטילאה איה ,ףסונה תיבה תריצי תועצמאב ןקתל

 םעה ןמ קתונמש דסומכ ,יטסיטילא דסומכ םג רוביצה יניעב תספתנ

 תועצמאב בצמה תא ןקתל םיצורו םיאב זא ,םעה תא תרשמ וניאשו

.רתוי דוע םעהמ קתונמש ףוג דוע תריצי

 םהל ןיאש םעב םיבר םיקלח שיש הדבועה תא הצובקב יתילעה ,ןכל
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 תוצובק שי .םיאלמג לע יתרביד ,םיכנ לע יתרביד .תסנכב תואנ גוציי

 אובל רשפא-יא וז הניחבמ .תסנכה ךותב תוגצוימ ןניאש הייסולכוא

.ףסונ לווע תועצמאב דחא לווע ןקתלו

 ,ינש תיב ותואל תונמל םיצורש םישנא גוס ותוא לע םירבדמ םא םג

 ךותב תוליגרה תוטילאל םג ,תסנכה ךותב םירוספורפל םג גוציי שי זא

 תסנכה ךותב םג שי ,רמולכ .תסנכה ךותב ןוהה ילעבל םג ,תסנכה

 תויהל המיאתמש הצובקכ הילע םירבדמ ונחנאש הצובקה התוא תמייקה

.ףסונה תיבב

 בשוח ינאו הרבחה ךותב םזיטילאה לש אשונהמ דחפמ דואמ ינא ןכל

 .ףסונ לווע תריציב ותוא ןקתל רשפא-יא ,דחא לווע ןקתל םיצור םאש

 םיטושפ םידיקפת ילעבל םגש הביס םוש ןיא ,חקפמ תיב דוע םיצור םא

 ,םהלש םוימויה תא םייחש םישנא ,םיליגר םישנא ,םיליגר םילעופ ומכ

.םידבכנה םירוספורפה דצל םש גוציי היהי אל

 לבא ,רימז 'פורפ וילע רפיסש ליגרתהמ והשמ יתדמל :רודירא םרוי 

 הבשחמ דימת ךירצש חיכוה תרפיסש המ ,רמולכ .ךופהה ןוויכב יתדמל

.ינש תיבב ךרוצ שי ןכל .היינש

 תיב םויה אוה ןושארה תיבהש ינפמ שורד ינש תיבש בשוח יתייה ינא

 םיקהל ךירצ היה ,רשפא היה וליא .רקפומ הבר הדימבו ןסורמ אל

 לוכי טפשמה-תיב דימת אלו תרקפומ תסנכה .ןושארה תיבה תא הליחת

 לש ןיינעב הלומ דומעי טפשמה-תיבש לשמל חוטב יניא .הלומ דומעל

 לוכי לבא ,הנידמה תועקרק דוש ןיינעב תיחרזמה תשקה לש ץ"גבה

.הזה אשונב היינש הבשחמ חירכמ היה ינש תיבש תויהל

 םע תיב היהי אלש ,תיתקוח הכפהמ ןאכ היהת אלש עיצמ ינא ,ןכל

 תסנכה תא ץלאיש ףסונ לוקיש ול שיש תיב הז ךירצש המ לכ .תויוכמס

 הקיקח לש םיניינעב םג ,םייתקוח םיניינעב אקווד ואל ,ךרוצה הרקמב

 .תישימחו תיעיבר האירקב העבצה םייקל ,הליגר

 רוזעיש תויהל לוכי לבא ,רזע אל ,הזה לושכמה תא םג רבוע קוחה םא

 זופחה יונישה תא ענומ היה ,םייק היה וליא ,הזכ תיבש תויהל לוכיו

.תוריחבה תטיש יוניש לש

 ול תתל רוסא ,בכעמ ,החוד ףוג קר תויהל וילעש בשוח ינאש ןוויכמ

 לוכי אוה .יהשלכ הרוצב תסנכל ליבקמ אוה זאש ינפמ רחבנ ףוג תויהל

 םא ,הימדקאהמ םא ,'םירבעשל' לש םינוירטירק ידי-לע הנוממ תויהל

 תויושרהמ םא ,לארשי קנבמ םא ,הקיטילופהמ םא ,טפשמה םלועמ

 לוכי הזו ,םירחא םייביטקייבוא םינוירטירק וליא יא וא ,תוימוקמה
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 תסנכהש הממ רתוי קיזי אל תוחפל וא ,דקפתי אוה ובש בצמ תויהל

 וכפה תסנכה ירבחש ינפמ הז תא ונקתי ךיא האור יניא .הקיזמ תמייקה

.םמצעל ץחל תצובקל תויהל

 תישעמה הקיטילופה ןיבו הז ןיב םיוסמ קותינ היהיש ,ןבומכ ,ךירצ

 הקיטילופל הסינכ וא הרזח לע הכורא יד הפוקתל הלבגה היהתש ךירצו

 בשוח ינא לוכה ךסב .ףסונ תיב ותואל סנכנש םדאל ,ןושארה תיבה לש

 .ותוא םישוע ונייה םא בוט ןויסינ היה הזש

 .הלוגבש ידוהיה םעה יקלח ןיבל וניניב הלועפ ףותיש לש תויעב שי

 ינויצוטיטסנוק דסומב םבוליש ידי-לע ןורתפל תונתינ אל הלאה תויעבה

 םירקמ הברה שיו םוקמ שיש עדויו ןיבהל לוכי ינא .לארשי תנידמ לש

 תחא הנידמ ריכמ ינניא .תונידמ יתש לש חרזא תויהל לוכי חרזא םהבש

 הנידמ לש םיקקוחמה תיבב רבח היהי הלש חרזאש םיכסתש םלועב

 אוה םא .ותנידמ לש םיקקוחמה תיבב תויהל לוכי חרזאש ינפמ תרחא

 רבח תויהל לולע אוה ,תרחא הנידמ לש םיקקוחמה תיבב םג רבח היהי

 םיכסת אל הנידמ ףאש בשוח ינא .תונידמ יתש לש םיקקוחמ תיבב

 ינש תיבש בשוח ינא םייטעבש םיקומינה דחא הז ןכלו הזה בצמל

 םעה ןיבו וניניב הלועפה ףותישו בוליש לש היעבה תא רותפל אב ונניא

.ידוהיה

 ,וב יתבשיש תווצה שארב הדמעש רפלב הלא לש םוכיסה :רבנע יבצ 

 ד"וע ,רצינמרק 'פורפ ועיבהש תודמעה םגו יתדמע תא ןיטולחל ףקשמ

 איהו ,ןושארה ןולקשא סנכ זאמ םצעב העודי יתדמעו ,םירחאו רודירא

.דעב

 בייח ינאו ,הבושק םימעפ הברה איה .היצעויל הבושק דימת אל תסנכה

 לש ותמאתה יא רבדב םיצעוי הינפב ועיבהש תודמעו ,הז תא רמול

 תוביסה תחא םג וז .תסנכה תעד לע ולבקתה טלחהב ,דוסיה-יקוחל קוח

 .הלספנ אלו טעמכ תסנכה תקיקח ,םינש רשע ךשמב ,םויה דע עודמ

 ,םיחמומכ הינפב ועיפוהש הלאכ ןאכ םנשיו ,הינפב עיפוהש ימ לבא

.הבושק תסנכה דימת אלש תעדל חכונ

 תולקה היה ,םיימעפ וא םעפ אשונה תא יתילעהשכ ,ילש יזכרמה קומינה

 בכעלו תוהשהל תלוכיה ,וז הניחבמ ןכל .הקיקחה לש תלבסנ יתלבה

 וא תפסונ םעפ ובשחי תצקש הצור לוכה ךסב ינא .יתעדל הקיפסמ

 היה אוהש ינפמ ,הז עגרב הפ ונניא ינפג ברה כ"חש לבח .רתוי ובשחי

 סנכ תא תסנכה המייס ,יעיבר םויב ,עובשה .הלא םימיב שממ הזל דע

 םינורחאה םייעובשה וא עובשהש עדוי תסנכב היהש ימ לכ ,ףרוחה
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 םיקוח םיאבומ .תוירחא רסוחו ףוריט שממ םה תסנכה תקיקח לש

 תסנכ ירבחש ינפמ קר ,יוארכ ונכוהש ילב תישילשו היינש האירקל

.הרגפה דע םהלש קוחה תא איצוהל קיפסהל םיצור

 םירבדה לכ תא רמוא יתייה אל ,ןיקת ךילה היה הקיקחה ךילה םא

 .כ"בשה קוח :ןיקת ייניעב הארנש ךילהל תחא המגוד איבא ינא .הלאה

 ,זאד הדעווה שאר בשויו ,תסנכב היהו ,רבעב אבוה רבכ כ"בשה קוח

 ןד אוה .תישילשו היינש האירקל ותוא איבהל זרדזה אל ,רודירמ כ"ח

 ,תאז תמועל .ןאכ בשויש ימ ךכ לע דיעהל לוכיו הזב אצויכו היגוס לכב

 ךילהב קלח ולטנש ימ יפמ יתעמש ,הדעווה שאר בשוי ףלחתהש ירחא

 רומגל היה ירקיעה קומינה יכ לבקתה קוחהו ,םלשוה םעפהש הקיקחה

 םישנאל טעמכ ונתנ אל לבא ולעוה םיבושח םיאשונ ,הקיקחה תא

.עונמל הצור ינא הז תא .רבדלו הפה תא חותפל

 ללכה לוחל ךירצש תבשוח ינניא ,רודירמ רמל דוגינב :פרק תידוהי 

 ךירצ ונניינעבש תבשוח ינא .היארה וילע ,הנשמה וא איצומה ויפלש

 תושקבתמה תונקסמה םע ,ומצע דעב רבדמ רבדה לש ללכה לוחל

.ךכמ

 ףוגב וא ןוילע ףוגב רבודמ םא הלאשה תא הלעה ןומרכ 'פורפשכ

 הלאשהש יבלב יתבשח ,ןוילע ףוג םיקהל םיכסת תסנכה םאהו ,ןותחת

 תויוכמסה המ אלא ןותחתכ וא ןוילעכ ףוגה תא רידגנ םא אל איה

 .הנוילע תוכמס הבר הדימב איה בוכיע תוכמס יכ ,עצומה ףוגל ןתינש

 רבודמ לבא ,הקיקחב הנורחאה הלימה תא תסנכל םיריאשמ םנמא

 םיגשומב בושחל ךירצש תבשוח ינניא ןכל .ךילהתב םיטלושש תוחוכב

 דחא םידקפתמש םיפוג ינשב :ןאכ רמאנש המב אלא ,ןותחתו ןוילע לש

.הקיקח יכילהת ליבקמב םיכשומש םירטק ינש ומכ ינשה דצל

 הרוצב ונלש הקיקחה יכילהת תא רידגהל םיכירצ ונחנאש תבשוח ינא

 ,תמיוסמ היצלטסנוקב ,םימיוסמ םיאשונב ,םימיוסמ םימוחתבש תאזכ

 וא האירק דוע הזל ארקא אל ינא ,רחאה תיבל תסנכהמ המירז היהת

 לש תכרעמ םהיניב שיש םיפוג ינש אלא ,םדקומ וא רחואמ ךילהת דוע

 לבא קקוחמה ףוגה איה תסנכהש אוה יפוסה רצותהש ,םינוזיאו םימלב

.ויתויוכמס לע ינשה ףוגה תא םג םיללוכ הקיקחה יכילהת

 ומכ תיב תונבל רשפאש יתעדי ול .ינורקע אל  חוכיווה :רודירמ ןד 

 םיברמ בוט ילוא עדוי ינא יכ ,וב ךומתל לוכי יתייה ,ןאכ רבודש

 יפכמ הלודג רתוי הברה איהו תסנכב תורקפהה תדימ תא ,ןאכ םירחא

 אלא .תנכוסמ איהו הרומח איה .ץוחבמ התוא ראתמ רודירא ד"ועש



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יעיבש

033
תסנכה דיל ףסונ תיב לש ותוציחנ

 ,הקוחל טפשמ-תיב יבגל םג ונל הרקש המ ,הדומ ינאו ,ששוח ינאש

 תא אשונה יח תויהל םיכפוה הלאה םירבדה ,תובוט תונווכ ךותמש

.העורג רתוי םתאצותו ומצע

 ,הקיקח בכעל ןוילע תיב יוצר םאה :םירושימ ינשב אוה חוכיווה ןכל

 הבושתה ,חווט תכורא הבשחמ היהתש יוצר םאה .יאדו איה הבושתה

 ,רבעב םעפ יאמ הלודג םויה תסנכה לש תזרפומה תויגוצייה .יאדו איה

 יברע קר וא ידרפס קר וא ינוליח קר וא יתד קר ינא תורמוא תוצובק

 תויגוצייה םאה .תויגוציי ירמגל ןה םויה תוגלפמ הברה .יסור קר וא

 .ליבומ הז ןאל עדוי ינאו םיכילהת ריכמ ינא .הקיזמ איה ?הקיזמ וזה

.יטרואתה ןויערה לע אלו לעופב תועמשמה לע עירתמ קר ינא ,יתרמא

 תא קידצה םויה ןוידהש רמולו הרצקב םכסל הצור ינא :רגמש ריאמ 

 תמועלש ןוויכמ ,הזה םורופל הרזחב אשונה תא איבהל ונלש הטלחהה

 עבש-ראבב וליפא ,םימדוק םינוידב התייהש דואמ הבחר תוגייתסה

 תיבויח השיג םויה ןאכ שי ,ןולקשאב רתוי דועו ,הלע הזשכ הנורחאל

.אשונהמ םיגייתסמש הלא לצא וליפא

 ןיב דירפנש עיצמ יתייה לבא ,תויתייעבהמ םימלעתמ אל יאדווב ונחנא

 ,תוציחנה אשונ ,לוכ םדוק .םתוא ונדרפה םגש יפכ םיאשונ השולש

 ,ףוגה לש ותורצוויה ךרד אשונ ןכמ רחאלו תויוכמסה אשונ ןכמ רחאל

 המדנ .תוביטנרטלאה לכו יונימ-הריחב ,םיירגוסב רמוא ינא ,ונייה

 תולעהל ,התוא חתפל ךירצש היגוסכ הזה אשונה תא הארנ םאש ,יל

 רבדה ,רתויב םייטמלבורפה םיאשונה תא םילשהל ידכ םיפסונ תונויער

 רמ לש תורעהל רקיעב ןווכתמ ינא .תעדה לע לבקתמ רתוי האריי

 הלוכיש הדרחה תא שח ינא ,תרמוא תאז .ןהל ףתוש ינאש ,רודירמ

 תוטישה ןהמ בושחל םיליחתמ ,ףוג לש תוציחנה תובקעב רשאכ רצוויהל

 האור טלחהב ינא ,תוציחנה יבגל .ותורצוויהל תולבוקמה תוילארשיה

 ומכ דסומכ אל ,ןאכ תיללכה העדה התייה םג ךכו ,הזה ףוגה תא

 תירטנמלרפה תיתקיקחה היכרריהב ינש תיב וא תירבה-תוצראב טנסה

 ,ןויגיהה לע חקפל ,ורקיעב ,אב רשא ףוגכ אלא ,תורחא תוצרא לש

 שי רשא םיכלהמ בכעל ידכ ,ירוביצה סרטניאה לע ,תוריבסה לע

 'פורפש םירבדה לע רבדמ ינאשכ אקווד .רתי תוזרדזה םושמ םהב

 המגודה ,ץוחנ ונניא הזכ ףוג עודמ ךכל המגודכ םהילע רביד ןאירא

 שאר לש ותריחב תטיש יוניש אשונ :תיסלקה המגודה איה איבה אוהש

 םוש רבע אלו ,תרחא וא ,וז הרוצב טנמלרפב רבע הז אשונ .הלשממה

 לכ לע םתבשח אל ילוא ,טנמלרפל תרמוא התייה רשא תפסונ תרוקיב
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 ועבקיש ידכ אלא לטבנ ונחנאש ידכ אל ,בוש הז לע ובשחת ,תויווזה

 רבודמ ,תרמוא תאז .ןאכ לוחל םיכירצ רשא רתוי םירפושמ םיללכ

 לש םירבדה תא םג ונעמש .תפסונ הבשחמו הקידב םשל ,ךלהמ בוכיעב

 ,תומשרתההו ולש הקיקחה תלועפ לע ונל רפסל אבש םידרולה תיב רבח

 הקיקח יבגל( םש תישענש דואמ תידוסיה הקידבהש התייה ,ילש תוחפל

esuoH-ה תא הרבעש  fo  snommoC  םיקוח ריזחהל ידכ קר םיתעל ,)(
 לוכיש אשונ הזש בשוח ינא .הליעי דואמ איה ,םיוסמ ןמזל ףסונ ןוידל

.תובר תואמגוד שיו היח המגוד תויהל

 תא חקול ינא לבא ,תקולחמב םייונש דואמ םירבדל סנכיהל הצור יניא

 ,תלבגומ יתגשה ילוא ,יתספת אל םויה דע ,עדוי ינניא תמאב .בגנה קוח

 שאר רשאמ תוחפ הסנכה סמ םלשל ךירצ עבש-ראב ריעה שאר עודמ

 םישנאב ןד רשא קוח ועבק אל .ועבקש המ הז לבא ,היילצרה ריעה

 אלא ,הנומידב וא םיקפואב וא תוביתנב השק ילכלכ בצמב םיאצמנש

 סמ תוחפ םלשמ עבש-ראבב הטיסרבינואב רוספורפ לכ ףחוס ןפואב

 םוש ןיא .עדוי יניא ?המל .ביבא-לת תטיסרבינואב רוספורפמ הסנכה

 תאז .תילאירוטירט תילבולג איה הניחבהש ןוויכמ קר ,תדחוימ הביס

 וללגב הלפנ טעמכ הלשממהש שרשומ ךכ לכ אוהו קוח הז ,המגוד

 דיעהל לוכי ינא ןכלו היזיוולטב הזה רבדה תא יתיארש יל המדנו

 לע םיגימצ ופרשש ןמזב חכונ היה רבעשל ל"כפמהש ,הרישי הייארמ

.קוחה לש לוטיבל תודגנתהכ שיבכה

 העברא לש תועבצהבש יל המדנ ,ןכלו ,תפסונ הבשחמל יוארש רבד הז

 דואמ םיאשונב תועבצה וא השימח דגנ הרשע וליפא וא דחא דגנ

 ונחנא ,רמאי םיוסמ ףוגש יוצר ,םיטעומ תולוקב םירבועש םייטירק

 אשונהש ,קוח יפ-לע ונתוכמסו ונדמעמ ףקותב הזה אשונב םישקבמ

 ולאכ תורעה ,הז רשקהב ,תופוצרו ,טנמלרפב תפסונ הקידב רובעי הזה

.תורחאו

 ךילהתמ קלח אוהש ןוויכמ טלחהב יטרקומד ךלהמ ךכב האור ינא

 םירבדמ ונחנאש הקוחב טנמלרפה ידי-לע תיתקוחו תיטפשמ רשואש

 טנמלרפה ךותב ףסונ םרוג םע תוצעייתה לכש ומכ םגופ אל אוהו ,הילע

.תמגופ הנניא

 ךירצש םירבד שי .רמוא ןמרבוג ד"ועש המ תא לבקמ טלחהב ינא

 תא תושעל םיכירצ ונחנאש בשוח טלחהב ינאו דחאל דחא םתוא קודבל

 םנורתפש םירבד שי .תפסונ הקידב לש ךילהת לע יתרביד ןכל .ןאכ הז

 ףוגה ירבחש העיצה ןאכ הצעומה ןכלו םיירטנמלרפ-םינפ םייונישב אוה
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תסנכה דיל ףסונ תיב לש ותוציחנ

 ךרדב יקלח ןפואבו ,םירוזא יפל יקלח ןפואב ,לשמל ,ורחביי רומאה

 רתוי הליקשל איבהל הלוכי ,הנושה השיגה ,הזה בולישש ונבשח .תרחא

 .םתוא ןוחבל רשפאש םהילע רביד ןמרבוג ד"ועש םינוקית שי ,תנזואמ

 יבגל ביצקתל ףסכה באשיי ןינמ טרפל הבוחה ןאכ הרכזוהש ומכ

 ילארשיה טפשמב יללכה ךילהתהש אוה יזכרמה רבדה .אבש שדח קוח

 םרוג לש הבשחמב םיקפתסמ ןיאש אוה םילארשיה םיירוביצה םייחבו

.דחא

 לכב םירוערע ונפסוהו ונכלה ,ןאכ תראותמש תואיצמהמ הנושב ,ונחנא

 םא ,יתעמשמ ןידב רוערע היה אל םעפ .דסומ לכ יבגל תירשפא ךרד

 לע אקווד רבדמ יניאו יתעמשמ ןידב רוערע שי םויה לבא ,םירכוז םתא

 תויושר ידבוע וא הנידמ ידבוע לש םיפוג לע אלא םיילטנמיגר םיפוג

 ,יתורירש הזש ונרמא ,ידעלבו ידיחי לוקיש היה ובש םוקמ לכ .תוימוקמ

 תרדוסמה הבשחמה .יהשלכ ךרדב שדחמ ותוא קודבל תורשפא ךירצ

 אלש ,תוישונא תוטלחהש יוצרש ,איה ןיקת להנִמ תניחבמ תיטרקומדה

 ד"וע .שורד רבדהשכ תפסונ הניחב רשפאה לככ ורבעי ,םימשה ןמ ודרי

 לש תורשפא וז ,שורד ןאכש המ .הזה רבדה תא אוה םג רמא רודירא

.רתוי אלו תפסונ הבשחמ םשל םיוסמ בוכיע

 חוכיו יל ןיא ,ףסונה תיבה לש תויוכמסה לכ הלא םא :זועמ רשא 

.ךתא

 ןיינעה תא םג ףיסוהל ךירצש ןכתיי ,תויוכמסה יבגל :רגמש ריאמ 

 לוכי םג הזש בשוח ינא .םיוסמ ליגר קוח לש תיתקוחה תועמשמה לש

 כ"חש יפכ הלוע הזה רבדה רשאכ טפשמה-תיב םע ךוכיחה תא ןיטקהל

 :תסנכל הצעומה דיגת וב רשא ךילהתש בשוח ינא .רמא ינפג ברה

 םכדי לע תיתקוח הניחבמ שדחמ קדביי הזה אשונהש םישקבמ ונחנא'

 ינולפ דוסי-קוח תא דגונ הזש םיששוח ונחנא יכ ,)תפסונ הקידב קר(

 המוד הזו ,רתוי תרחואמ תוניידתה ךוסחל לוכיש ךלהמ הז ',ינומלא

namuH-ה יפ-לע םויה םייקש ךלהמל דואמ  sthgiR  tcA ובש ,הילגנאב 

 אלא ,םדאה תויוכז קוחל דוגינב אוהש רבד לטבמ ונניא טפשמה-תיב

 הזה רבדה םא םש טילחמ טנמלרפהו טנמלרפל הז תא ריבעמ רשה

 ,ןאכ המוד הלועפ השועש הצעומ .אל וא םדאה תויוכז קוח תא דגונ

 הז .הדגנ םיממוקתמש תיטופישה תוברעתהה תא הבר הדימב לרטנת

 םייקתמ תאזה הצעומב ןויד ובש יתפרצה liesnoC-ב ךילהל המוד תצק
.טפשמה-יתבב ןוידה תא ןכמ רחאל םסוחו ,ףקותל סנכנ אוהש ינפל

 טבמבש םירושימ ינש רתוי וא תוחפ הלא ,תויוכמסה תניחבמ ןכל
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 לש תויעבו ,קוח תלבק בוכיע לש ןיינעה .םתוא האור ינא ןושאר

.תיתקוח המאתה

 דוע שפחל ךירצ .תאזה הקיטמלבורפל ףתוש ינא ,ףוגה תורצוויה ןיינעל

 תריחב לש ךילהתה לע הרזח ןאכ היהתש ךכמ ענמיהל ךירצ .םיכרד

 ,טנס שי טנמלרפה לעמ ,תרמוא תאז .טנסה רצונ תמאב זא יכ תסנכה

 דמעמ יוושל םיכפוה יטמוטוא ןפואב אליממ םה ,םירחבנ םיפוגה ינש

 .ןירשימב םעהמ ,ןובירהמ םחוכ תא םיבאוש םהינש ,םירחבנ םהינש יכ

 ףוגש תרמוא תאז .ןווגמ היהי יונימהש תויהל ךירצ ןורתפהש ןכתיי ןכל

 םע חיננ ,תאזה הצעומל םיסנכנ םדיקפת ףקותבש םישנא לולכי הזכ

 לארשי קנב לש רבעשל דיגנ ,חיננ ,םיוסמ ירוביצ דיקפתב תוריש רמג

.תאזה הצעומה רבח אוה

 רבד הז .ידוהיה םעה גוציי יבגל דרא ר"ד לש העצהה תא לבקמ ינניא

 דסומב ןהכי הלש חרזאש ךכל םיכסתש הנידמ ןיא .דואמ יטמלבורפ

 קלחש ןובשחב איבהל םג ךירצ לבא ,תרחא הנידמ לש ירטנמלרפ ןיעמ

 יניאו לארשיל הברה תמרות םנמאש ,רבודמ הבש הייסולכואהמ לודג

 םיסרטניאה ולא תלעופ איה םהיפ-לעש םיסרטניאה לבא ,ךכ לע קלוח

 ידמ תובורק םיתעל .ונלש הנידמה לש אלו םייח םה הבש הנידמה לש

 םיסרטניא דוגינ שי ,םויה תואיצמב אקווד הז תא האור ינאו ,ירעצל

 לש סרטניאה ןיבל םייח םה הבש הנידמה לש סרטניאה ןיב הריתסו

 םיכירצ םיסחיהו ,ומוקמב ודובכ דחא לכ ןכל .יח ינא הבש הנידמה

 אל םה ,ונלש ירטנמלרפ ןיעמ וא ירטנמלרפ ףוגב לבא ,םיבוט תויהל

.תויהל םיכירצ

 ךירצ אלא תוגלפמ ידי-לע יונימ תויהל ךירצ אלש ןכתיי ,יתרמאש יפכ

 םיונימ תדעו תויהל הלוכי .םינוש םימרוג ידי-לע ןווגמ יונימ תויהל

 םיוסמ סחוימ בור תשרודש םימיוסמ םידיקפת יאשונמ תבכרומש לשמל

 אלא דחא גצייל ידכ וא דחא והשימ תעד לע אל רחביי םדא .הכותב

 יטירקכ ותוא האור טלחהב ינאש אשונ הז לבא ,םינוזיא רוציל וכרטצי

 תוביטנרטלא עיצהלו הזה אשונה לע תבשל ךרטצי ןוכמה .הקידב ןועטו

.םכילא ורזחי דימת ונגהנמכ רשא
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