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 רוכרכ הנח סדרפ תימוקמ הצעומ
 )12/22( 66 'סמ ןיינמה ןמ הצעומ תבישי

 04.08.2022 ,ב"פשת באב 'ז ,ישימח םוימ
         

 

 :םיפתתשמ

 ,הצעומה שאר ןגס – הקדצ בקעי ,הצעומה שאר ןגסו מ"מ – יבטעק באוי רמ

 רמ ,הצעומ רבח – ץרפ ירוא רמ ,הצעומה שאר ןגס – הדועמ םירפא רמ

 – סומכ דוד רמ ,הצעומ רבח – יקסרצנג םוחנ רמ ,הצעומ רבח – ןטסק לאנתנ

 רמ ,הצעומ רבח – ןגכ לייא רמ ,הצעומ רבח – רוצנמ הימחנ רמ ,הצעומ רבח

 – ימיכח ינוי רמ ,הצעומ רבח – סטנד לט רמ ,הצעומ רבח – אבכוכ רב דדלא

   .הצעומ רבח – יניס דעיבא רמ ,הצעומ תרבח – רמע ןהכ רומ 'בג ,הצעומ רבח

 

 :ורדענ

  .הצעומה שאר – רוגי ירפ רגה 'בג

 

 :לגס

 ,הצעומה תירבזג – ןדרי ילרוא ח"ור ,הצעומה ל"כנמ – זרא םעוניבא רמ

 ,הצעומה ש"מעוי – רוג ריני ד"וע ,הצעומה סדנהמ – טרופפר הירא 'רדא

 ,ךוניחה ףגא תלהנמ – ינדרי הירוא 'בג ,הצעומה רקבמ - ןיפסוי ילא ח"ור

 .הצעומה שאר תכשל תלהנמ – לברא יוניל 'בג

 

 

 

 
 .18:00 :העשב החתפנ הבישיה

 

 .תרדושמו תללמותמ ,תמלוצמ ,תטלקומ הבישיה
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  .תותליאש *

 

  :םויה רדס לע
 

 רוקנא תובוחרב תוינחה רפסמ תלדגהו רופיש אשונב רדסל העצה .1

 .02.08.2022 םוימ הצעומ ירבח 2 ידי לע השגוהש ,הלגוחו

 ירבח 2 ידי לע השגוהש ,בשומה בוחר תלילס אשונב רדסל העצה .2

 .04.08.2022 םוימ הצעומ

 היינח תוסנק תלטה תוינידמ יונישל הטלחה תעצה אשונב רדסל העצה .3

 בוט' תעיס ידי לע השגוהש ,רוכרכ הנח סדרפב תבכרה םחתמב

 .02.08.2022 םוימ 'הבשומב

 טרוא םיינוכיתה רפסה יתב לוהינ תרבעה אשונב רדסל העצה .4

 תנשמ לחה רוכרכ הנחו סדרפ תצעומ ידיל חמוצ טרואו יאלקחה

 הצעומ ירבח 3 ידי לע השגוהש ,2023 רבמטפס – ד"פשת םידומילה

 .02.08.2022 םוימ

 הנינפ 'בגה לש התוריש ךיראהל תוריש תכראה תדעו תצלמה רושיא .5

 .31.08.2022 ךיראתל דע השנמ

 .2022 טסוגוא – םיר"בת .6
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 ,66 הצעומ תבישי תא חותפל דבכתמ ינא ,ייתובר :יבטעק באוי רמ

 לואשל ןמזומ התא ,דעיבא ,ןושאר אשונ .12/2022

  .יניס דעיבא ד"וע .השקבב ,אתליאשה תא

  .הצעומה שאר םוקמ אלממ ,רדסל העצה וז :יניס דעיבא רמ

  .באוי ,בוט לזמ ךל עיגמ לכ םדוק :רוצנמ הימחנ רמ

  .הדות ,הדות :יבטעק באוי רמ

 סחייתהל ךירצ התא ,אתליאש אל אתליאש ילב :רוצנמ הימחנ רמ

 היה המ ,םימה לש אשונל סחייתתש יל תחטבהו

 היה אל הבשומה ברעמ ,הבשומהמ יצחש ינש םויב

  .200 אלו םיתב 100 אל ,םימ

  ?הצור התא המ ,ןוכסיח םהל היה :יקסר'צנג םוחנ רמ

 שאר םוקמ אלממ הפ שי .רבד לכ לע הנעת לא ,םוחנ :רוצנמ הימחנ רמ

  .רוגנס הפ יל היהת לא .הצעומ

 .הלימ דיגא קר ינא ,הז תא חתפ הימחנ םא ,באוי :יניס דעיבא רמ

 ,תוחפל ינא ,הרבחה תא חגנל הרטמ ןיא ,ןושאר רבד

 ,םידבוע םהש םהל עידצהל ךירצ .םימה תקלחמ לש

 ,ירחא םוי םג היה היעב התוא תא לבא .טושפ אל

  .בושייה לש ינשה יצחב

 דע 07:00 העשמ ,הזל סחייתת התאש הצור ינא :רוצנמ הימחנ רמ

  .סחייתתש תרמא התא .םימ ויה אל ברעב 19:00

  .הבישיה ףוסב ,הימחנ .הבישיה ףוסב :הקדצ בקעי רמ

  .וישכע .הבישיה ףוסב אל ,אל ,אל :רוצנמ הימחנ רמ

  .םויה רדסב  אל הז לבא :הקדצ בקעי רמ

  .יתוא ןיינעמ אל :רוצנמ הימחנ רמ

  )דחיב םירבדמ(

 .הבשומה ברעמב היעב התייה .העדוה ןתונ ינא :יבטעק באוי רמ
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  .עגר ובישקת

  .הזה םוחב התוא ולכא םיתב תואמ :יניס דעיבא רמ

 וה אל ברעב 20:00 דע רקובב 09:00-מ היעב התייה :יבטעק באוי רמ

 גואדל םיבייח ונחנאו ,הלאכ םימח םימיב םימ

 ,הזל יתסחייתה .תינש ורקי אל הלאכ םירבדש

 םירבדש חוכה לכב לעפנ ,הרקי אל הזש ןודנ ונחנאו

  .רתוי ורקי אל הלאכ

  .העש יצח דוע ,העש יצח דוע ...המו :רוצנמ הימחנ רמ

 תקלחמ םע בשנ אבה עובשמ ונחנא .אל ,אל ,אל :יבטעק באוי רמ

 תייעב שי .תויתשתה לש תויעבה לכב ןודנו םימה

  .תויתשת

 

  .תותליאש *

 

 סדרפב יכוניחה יגולוכיספה תורישל םייכוניח םיגולוכיספ סויג יבגל אתליאש :ןודנה

 רוכרכ הנח

 ךלוה ומש .רתויב יתועמשמו ליבומ רוכרכ-הנח סדרפב יכוניחה יגולוכיספה תורישה 1

 , בושייה ידלי תא קזחל םיגא ודו וב םידבועש םיגולוכיספ םתואו ןתוא תוכזב וינפל

 .הנורוקה רבשמו תומילאה ירגתא רואל טרפב

2 keהנח סדרפב יכוניחה יגולוכיספה תורישה ,ג"פשתה םידומילה תנש תחיתפ תאר-

 אלל ורתווי רפס יתב המכ , תורחא םינשמ הנושב השעמלו םיגולוכיספב רסח רוכרכ

 עויסל םיקוקזה םידליה תאו םירומה תא הווליש ירפס תיב גולוכיספ

 ירוביצה תורישל םייעוצקמ תוחוכ סייגל טושפ אל ,עודיכ 3

 , לשמל ,ךכ . ולא תוחוכ סויג תודדועמש תוינכות ל לש םדקל ןתינ ,תאז םע דחי 4

 האיציל תורשפא ןתמ ,תויתוכיא תויעוצקמ תויומלתשה ,תיבהמ הדובע ןתמל תורשפא

 . דועו הדובעב תושימג ,תופסונ תועש ,תוננוכ תועש ,דיבעמה ןובשח לע םידומילל
 :אתליאשה חסונ ןלהל ,תאז לכ רואל
 תנמ לע רוכרכ-הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ידי לע תוטקננו הטקנ ןתוא תולועפה ןהמ

 םידומילה תנש תחיתפ תארקל יכוניחה יגולוכיספה תורישב םיגולוכיספ תטילק דדועל

 ?ג"פשתה
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 :םייגולוכיספה אשונב אתליאשל הבושת
 

 .רצואה דרשמ לש רכש ימכסהב ןגועמ םייגולוכיספה רכש

 תועש לש רכש תופסות תבצקתמו ,םייגולוכיספה לש הרשמ תולדגה תדדועמ תושרה

 זוחאל םאתהב םייגולוכיספה לכל תיבהמ הדובע םויו תויומלתשה ,בכר תקזחא ,תוננוכ

 .םהלש הגרדלו הרשמה

 לע דמוע רעפה ,רוכרכ הנח סדרפב ,תאז םע ,הניקת לומל שויא ירעפ םימייק הנידמה לכב

  .דבלב םייגולוכיספ 3

 

  .תותליאשה תא אירקהל ןמזומ  התא ,דעיבא :יבטעק באוי רמ

 שאר םוקמ אלממ דובכל ,הצעומה שאר דובכל :יניס דעיבא רמ

   -תבישיל רדסל העצה ,הצעומה

  .אתליאש וז ,רדסל העצה אל וז :יבטעק באוי רמ

 סויג יבגל הנושארה .תותליאש 2 .החילס ,החילס :יניס דעיבא רמ

 יכוניחה יגולוכיספה תורישל םייכוניח םיגולוכיספ

 ,הלימב דיג הל בייח ינא .רוכרכ הנח סדרפב

 לכ ,קזחל םיבייחש ןיוצמ תוריש ,ילש ןויסינהמ

 תורישה .תראפתל תמאב ,םש ה'רבחל דובכה

 ליבומ רוכרכ הנח סדרפב יכוניחה יגולוכיספה

 םתוא תוכזב וינפל ךלוה ומש ,רתויב יתועמשמ

 ידלי תא קזחל םיגאודו םידבועש םיגולוכיספ ןתואו

 רבשמו תומילאה ירגתא רואל טרפב ,בושייה

 .ד"פשתה םידומילה תנש תחיתפ תארקל ,הנורוקה

 רסח רוכרכ הנח סדרפב יכוניחה יגולוכיספה תורישה

 המכ .תורחא םינשמ הנוש הז השעמלו ,םיגולוכיספב

 הווליש ירפס תיב גולוכיספ אלל ורתוויי רפס יתב

 אל עודיכ .עויסל םיקוקזה םידליהו םירומה תא

 םע דחי .ירוביצה תורישל םייעוצקמ ...סייגל טושפ

 תוחוכ סויג תודדועמש תוינכת ללש םדקל ןתינ ,תאז
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 ,תיבהמ הדובע ןתמל תורשפא לשמל ךכ .ולא

 תורשפא ןתמ ,תויתוכיא תויעוצקמ תויומלתשה

 ,תוננוכ תועש ,דיבעמה ןובשח לע םידומילל האיציל

 ,תאז לכ רואל .דועו הדובעב תושימג ,תופסונ תועש

 הטקנ ןתוא תולועפה ןהמ .אתליאשה חסונ ןלהל

 הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ידי לע תוטקננו

 תורישב םיגולוכיספ תטילק דדועל תנמ לע ,רוכרכ

 םידומילה תנש תחיתפ תארקל יכוניחה יגולוכיספה

  .הדותו הכרבב .ג"פשתה

  .השקבב ,הירוא :יבטעק באוי רמ

 רכש ימכסהב ןגועמ םיגולוכיספה רכש .דעיבא ייה :ינדרי הירוא 'בג

 תמאב אלש רכש הז ,לכל עודי הז ,רצואה דרשמ לש

 לש הרשמ לש תולדגה תדדועמ תושרה ...ןתינ

 תועש לש ,רכש לש תופסות תבצקתמו ,םיגולוכיספה

 תיבהמ הדובע םויו תויומלתשה ,בכר תקזחא ,תוננוכ

 הגרדלו הרשמה זוחאל םאתהב םיגולוכיספה לכל

 רזגמב םג ,םיעדוי ונחנאש ומכ ,הנידמה לכב .םהלש

 לומל שויא ירעפ םימייק ,םילהנמהו םירומה לש

 לע דמוע רעפה ,רוכרכ הנח סדרפב ,תאז םע .הניקת

  .דבלב םיגולוכיספ 3

  ?המכ ךותמ :ימיכח ינוי רמ

  .10.56 לע ינא ,הניקת 14 יל שי ילש הניקתב :ינדרי הירוא 'בג

 םילבקמ םה .םילבקמש תרמא ,תוננוכ תניחבמו :יניס דעיבא רמ

 ,תוננוכה אשונ הזה רבדבש יתנבה ינא יכ ?תוננוכ

   .דוע תושעל רשפא

 םילבקמ םה .םילבקמש תרמא תא ,תוננוכ תניחבמו :יניס דעיבא רמ

 תוננוכה אשונ הזה רבדבש יתנבה ינא יכ ?תוננוכ



 רוכרכ הנח סדרפ תימוקמ הצעומ 
 04.08.2022 םוימ  ןיינמה ןמ הצעומ תבישי
 

 8 
 

  .דוע תושעל רשפא

 הגיצה הקברו דיקפתל יתסנכנ ינאשכ ,דדחא ינא :ןדרי ילרוא ח"ור

 םיבזוע םיגולוכיספהש תאזה היעבה תא יינפב

 לכ .תוננוכ תועש לש תינכת ונישע זא .ונתוא

 50% לע תוננוכ תועש 10 לביק ,סנכנ גולוכיספ

 ונלפכה ונחנא ,הרשמה תא לידגה אוהו היה .הרשמ

 ,תוננוכה תועש םהל ופסונ ,םינשה םעו .הז תא ול

  .םדוק היה אל הזו

 תמאב הז יכ ?ילרוא ,הז תא רפשל רשפאו ,ייקוא :יניס דעיבא רמ

  .םיבוט םישנא ואוביש בושח

  .ביצקת לש ןיינע לכה הז :ןדרי ילרוא ח"ור

  .2 רפסמ אתליאש ?הבושת שי :יבטעק באוי רמ

  .רבדל עגר יל ןת ,תויומלתשה .עגר ,הלאש דוע ,אל :יניס דעיבא רמ

 לע תויומלתשהה אולמ תא םילבקמ םה ,תויומלתשה :ןדרי ילרוא ח"ור

 לע תומלתשה םויל םיאצוי םה רשאכ הצעומה ןובשח

 לש תולעה תא תמלשמ םג הצעומהו ,הצעומה ןובשח

 הפ הפיא תעדוי אל תמאב ינא זא .תומלתשהה

  .םירעפה

  .3 ...היעבה יכ :יניס דעיבא רמ

 ונרשיא ףסונבו .תויומלתשהה לכ תא םילבקמ  םה :ןדרי ילרוא ח"ור

  .תיבהמ הדובע םוי הנשה םהל

  .2 רפסמ הלאש ,דעיבא .והז ,ילרוא :יבטעק באוי רמ

 ידכ ,היציזופואב שדח התא ,ךל עיצמ ינאש המ :ימיכח ינוי רמ

 ,ןויד סנכל ןוצרה רסוחו תוניצרה רסוח תא עונמל

 חתפל לכונ זאו ,רדסל תועצהב דימת הז תא השעת

 הלהנהה לש תאזה הבוגתה תא עונמל ידכ .ןויד

  .תדבוכמה
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  .ןושארה םויהמ היציזופואהמ ינוי ,עגר :ןגכ לייא רמ

  .הז לע חמש ינאו :ימיכח ינוי רמ

 .הלימב קר .םדקתהל הצור התאש ןיבמ ינא ,רדסב :יניס דעיבא רמ

 בוט אל הז רפס יתב שיש הזו ,יטירק אשונ תמאב הז

 הזה רבדהש ץמאמ השענ ואוב .גולוכיספ ...ונל

  .רסחה םדאה חוכ תא סייגנו ,רפתשי

  .2 רפסמ אתליאש :יבטעק באוי רמ

 

 בושיה יבחרב םיטקייורפ תמלשה דעומ יבגל אתליאש :ןודנה

 תיינב תמדקמ רוכרכ הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ,לטובמ אלו ךורא ןמז הזמ 1

 יטרקומדה רפסה תיבב ,רוכרכ רפס תיבב ,יאלקחה רפסה תיבב דומיל תותיכ

 .םעונ רפס תיבבו

 בוחרו םיאנתה בוחר תלילס תמדקמ רוכרכ הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ,ןכ ומכ 2

 .רורדה

 
 :אתליאשה חסונ ןלהל ,תאז לכ רואל

 םאה בייחתמכ טרפב ,ל"נה םיטקיורפה תלילסו תיינב םלשות יתמ תעדל שקבא

 .2022 רבמטפס – ג"פשתה םידומילה תליחת דעומל דע דומילה תותיכ תיינב םלשות

 

 

 :בושייב םיטקייורפ אשונב אתליאשל הבושת
 .המייתסה םעונ ס"יבב תותיכה ףגא תיינב

 .ירשת יגח רחאל ומלשוי יטרקומדו רוכרכ מ"מ רפסה יתבב תותיכה יפגא תיינב

 .םיבורקה םיישדוחב םלשות רורדה בוחר תלילס

 םימיב היוצמ הצעומה ,יאלקחה סיבב תותיכה ףגא תיינבו םיאנתה בוחר תלילס ןיינעל

 תומושת דדמ תיילע בקע םיטקייורפה תויורקייתה ןיגב עצבמה ןלבקה לומ היגוסב ולא

  .הינבה

 

 םוקמ אלממו הצעומה שאר דובכל .2 רפסמ אתליאש :יניס דעיבא רמ

 .בושייב םיטקיורפ תמלשה דעומ יבגל ,הצעומה שאר

 סדרפ תימוקמה הצעומה ,לטובמ אלו ךורא ןמז הזמ

 רפסה תיבב דומיל תותיכ תיינב תמדקמ רוכרכ הנח
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 תיטרקומדה רפסה תיבב ,רוכרכ רפס תיבב יאלקחה

 ,הסינכה תא םיבחרמב םישוע םג .םעונ רפס תיבבו

 הצעומה ,ןכ ומכ .יפויו םויס תארקל רבכ הזש

 ינש .רורדה בוחרו םיאנתה בוחר תלילס תמדקמ

 םה ,הלילסה םגו ךוניחה ינבמ םג ,םיטקיורפה

 לשמל ,יתנבהל תוחפל ,וליפא םקלח ,םייתועמשמ

 הז ,אל דוע לכ יכ ,םייסל יטירק ,רורדה בוחרב

 דיל ,רבדמ ינא המ לע עדויש ימ .םש רובעל ןכוסמ

 אלש ןכוסמ שממ הז ,םש בוביסה םימה לדגמ

 .אתליאשה חסונ ןלהל ,ךכיפל ,תודובעה ומייתסה

 םיטקיורפה תלילסו תיינב םלשות יתמ תעדל שקבא

 דע דומילה תותיכ תיינב םלשות םאה טרפב ,ל"נה

  .2022 רבמטפס – ג"פשתה םידומילה תליחת דעומל

  .הנעת השקבב ,הירא :יבטעק באוי רמ

 .המייתסה םעונ רפס תיב לש תותיכה ףגא תיינב :טרופפר הירא 'רדא

 רוכרכ יתכלממ רפס תיב לש תותיכה ףגא תיינב

  .ירשת יגח רחאל ומלשוי ,םיליבש יטרקומדהו

  ?הירא ,קיודמ ךיראת שי :ןגכ לייא רמ

 רורדה בוחר תלילס .ךיראת הזל שי ,ירשת יגח :טרופפר הירא 'רדא

  .םיבורקה םיישדוחב םלשות

  ?הלאה תוכרדמה םע הירא םש היעבה המ :יניס דעיבא רמ

  .תונעל עגר םייסל ול ןת :ןגכ לייא רמ

 תותיכה ףגא תיינבו םיאנתה בוחר תלילס ןיינעל :טרופפר הירא 'רדא

 ולא םימיב היוצמ הצעומה ,יאלקח רפס תיבב

 תויורקייתה ןיגב עצבמה ןלבקה לומ היגוסב

  ...דדמ תיילע בקע םיטקיורפה

  )דחיב םירבדמ(
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 ,יאלקח רפס תיב תניחבמ עגרכ ,הירא .עגר היינש :ןגכ לייא רמ

  ?םידומילה תנש תליחתל תונכומ ויהי אל תותיכה

  .הלאשה לע ול הנע אוה :הדועמ םירפא רמ

  .דעומב בוקנל לוכי אל ינא :טרופפר הירא 'רדא

 ,ךילא אל ילוא הז ?םיטקונ ונחנא םיעצמא הזיא :ימיכח ינוי רמ

  .תיטפשמה תצעויל ילוא

 םירבוע ונחנא ,הנוע אוהש עגרב .אתליאש וז ,ינוי :יבטעק באוי רמ

  .םויה רדסל

 אל אוהו תותליאש רתוי השעי אל אוהש ול יתרמא :ימיכח ינוי רמ

 .ןיבהל ךירצ לבא .רתוי השעי

  .תותליאש םויה לכ השענ :יניס דעיבא רמ

 ,ןלבקה לומ הז תא םיפכוא ונחנא ךיא ,ןיבהל קר :ימיכח ינוי רמ

  .םכסהה תא רפמ םצעבש

  .םכסהה תא רפה  אל דוע אוהו ,דבוע ןלבקה :יבטעק באוי רמ

 המל ןווכתה אוה ,סדנהמה לש הבושתה תא תעמש :ימיכח ינוי רמ

  .רמא אוהש

  .ותוא איצוהל ךירצש ונעבצהש ןלבק ללכב הז ,באוי :יניס דעיבא רמ

 ?תטרופמו הבחר הבושת םכל ןתא ינאש םיצור םתא :טרופפר הירא 'רדא

  .ןכ ,ןכ :ןגכ לייא רמ

 ונל ,וניפלכ תונעט שי ןלבקל .הבושת םכל ןתא ינא :טרופפר הירא 'רדא

  .ןלבקה יפלכ תונעט שי

  ?יאלקחב םגו םיאנתב םג :ןגכ לייא רמ

 לש תונעט ,בוש .תונעט ול שי םיאנתב ,אל :טרופפר הירא 'רדא

 הזה ןיינעב .ןמז הברה ךשמנ טקיורפה .תויורקייתה

 תייגוס רתיה ןיב איה תוכשמתהה תליע םיאנתב

 תא ריכמש ימ ,ךבוסמו בכרומ היהש םישלופ יוניפה

 םיעדוי םלוכ ,תאזה הפוקתב .ללכב לק היה אל ,הז
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 – ךל רמוא אב אוהו ,ולע הלילסה תומושת דדמש

  .סיכ ןורסיחב אצמנ ינא ,ייתובר

 םע ...אל ונחנא .ןיבהל םיצור ונחנא ?הצור אוה המכ :ןגכ לייא רמ

  .הזה עדימה

  .וישכע סנכא אל ינא :טרופפר הירא 'רדא

  ?ח"ש ינוילימ ,ח"ש יפלא תואמ :ןגכ לייא רמ

  .תועמשמ הזל שי ,וישכע סנכיהל הצור אל ינא :טרופפר הירא 'רדא

  .יפלא תואמ :ןדרי ילרוא ח"ור

 והשזיאל עיגנש וא :2-מ תחא .יפלא תואמ ,ייקוא :ןגכ לייא רמ

 תניחבמ זרכמה תא םאות אל אוה עגרכש ןורתפ

 לוכי התאו ... - ול דיגהל הפולחהש וא ,םיפיעסה

 ינא ,בוכיעש ,העמשמ תאזה הפולחה .ותוא קורזל

 .רתוי אל םא הנש יצח ,בוטה הרקמב ותוא ךירעמ

  .רתוי ביחרא אל ינא ,והז

  ?םימייק םה המ ליבשב ... :יניס דעיבא רמ

  )דחיב םירבדמ(

  .תונעל הצור הצעומה ל"כנמ :ןגכ לייא רמ

 יבגל תלאשש המ יבגל הבושתה תא ךל ןתא ינא :זרא םעוניבא רמ

 תותיכה 12-ה ילב םויה םג .יאלקחה תותיכה

 תנש תחיתפל תורדוסמ תותיכה תא שי ,תוננכותמה

  .םידומילה

  .רדסב לבא ,יתלאשש המ אל הז :ןגכ לייא רמ

  .לכה הז ,םעוניבא ,והז :יבטעק באוי רמ

  ...ןייל דדה המ :יניס דעיבא רמ

  .דעיבא :יבטעק באוי רמ

  .המידק ,רדסל תועצה ,הללאי :ןגכ לייא רמ

 ונחנא .הז תא ריקפנ אל ,רורב ,תוטלחהה תא לבקנ :יבטעק באוי רמ
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  .הבישיה תא םיחתופ וישכע

 

 רוקנא תובוחרב תוינחה רפסמ תלדגהו רופיש אשונב רדסל העצה .1

 .02.08.2022 םוימ הצעומ ירבח 2 ידי לע השגוהש ,הלגוחו

 

 ,ינויו דעיבא ידי לע השגוהש 1 רפסמ רדסל העצה :יבטעק באוי רמ

  .הלגוחו רוקנאב תוינח אשונב

 תא תוארל םיבשותה ידי לע ונמזוה ונחנא ,בוט :ימיכח ינוי רמ

 הלאה תובוחרבו הנוכשב היינחה לש יתייעבה בצמה

 שיבכה ידיצ 2 תא העבצ הצעומהש וניליג .טרפב

 הפיכאה תא ריבגהל םג ,תושעל הלידגהו ,ןבל םודאב

 ןיא .עגר לכבו םוי לכב תוסנק םילבקמ םיבשותהו

 2-ב חטבו חטבו ,בושייב היינח תייעב שיש קפס םוש

 ךירצמ אל ,שרוד אלש ןורתפ שי .הלאה תובוחרה

 םגו םלועב םייק הזה ןורתפה .תולודג תואצוה

 לע ,הנורחאה הלילסב בושייב םג וליפאו ,הנידמב

 ידכ ,דחאב דצב תווחפל הכרדמ לע היינח ןומיס ידי

 ...עירפהל אל

  )דחיב םירבדמ(

  .העצהה תא אירקת לבא ,ינוי .ךישמת ,ינוי ,ןכ :יבטעק באוי רמ

 אלו העצהה לע רבדל גהונ ינא .העצהה לע רבדמ ינא :ימיכח ינוי רמ

 ביבס הפ הרעה יתעמש .יכות תויהל אלו אירקהל

 .תולגעה םע תוהמאל היעב היהת זאש ןחלושה

  .ןחלושה ביבס הרעה התייה

  .הז לע תרבדמ העצהה :יניס דעיבא רמ

 אל ונחנאו ,םידדצ 2 שי – 'א ,עידומ ינא .ןכ :ימיכח ינוי רמ

 רשפא דימת ,היינח ןמסל םידדצה 2-ב םישקבמ
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 שי ,הכרדמה לע ןומיס היהי םא םגו .דחא דצב תכלל

 רשפא .יתחמשל תובחר תוכרדמל רובעל םוקמ ןיידע

 היעב םג שי .לכה תושעל רשפא ,םיצע םג לותשל

 םישנא הרה ,םיבשותה לומ היעב וז לבא ,תפסונ

 ,םהלש תורידה ךותל תולופכ תוסינכ ידי לע וטלתשה

 .םירבדה הז .רדס םג הזב תושעל םיכירצ ונחנא

  .הטלחהה תעצה תא אירקת

 ינאו ,הזה ןיינעב םירצק םירד 3 דיגא ינא ,עגר :יניס דעיבא רמ

 רורב הז ונלוכו ,םיבייח ונחנא .העצהה תא אירקא

 שי הבש תואיצמה רואל ונמצע תא םיאתהל לבא ונל

 תונורתפהש ונל רורבו 'וכו םיבכר הברה ערה ןיע ילב

 ?תרמוא תאז המ .תישילשה הלעמהמ םקלח ויהי םה

 דחי .'וכו 'וכו לגר יכלוה יליבשו תירוביצ הרובחת

 בוחר אוהש םיקיתווה ןיב הלאכ תומוקמב ,תאז םע

 ,התנבנ לאל הדותו הטשפתהש היינבה םע ,רוקנא

 ,תינש .דחא הז ,תויפיצפס תומאתה רצייל ךירצ

 חותיפב הנורחאל חתופ תיסחי אוה בוחרה הלגוחב

 םינתונ אלו ,םימוצע םה םיצרפמה .הממא .ןיוצמ

 .ןיבמ אל ,העונת סדנהמ אל ינא .תונורתפ םתוא תא

 – רמוא התא ,םייניעב האורו אב התאשכ ,ןיידע לבא

 ,הכרדמ 'מ 3 לש ץרפמ םלוע לש ונוביר ךירצ המל

 םע םהש ,דבוכמ הלגעל רטמ ,רבד הזכ תושעל רשפא

 ,ןבומכ .אובל ולכוי םירגובמ םישנא םגו ,קונית

 המכ רצייל ידכ תומאתהה תא תושעל לבא .יאדווב

 תונורתפה ומכ הז תא ונישע .תוינח רתויש

 תושעל ךירצו .דעלגה בוחרב הירא לש םייתריציה

 ןלהל ...ידכ ךות ,םשל םג טסייפ-יפוק הז תא
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  .העצהה

  .ונ ,התוא אירקת זא :יבטעק באוי רמ

 תוינחה רפס תא לידגהל הטילחמ הצעומה תאילמ :יניס דעיבא רמ

 תומוקמהמ קלח לוטיב ידי לע ,הלגוחו רוקנא בוחרב

 ,ןבל םודאב הפש ינבא תובוחרה ידיצב ונמוס םהב

 ללוכ ,הכרדמהמ קלח לע היינחל תורשפא ןתמו

 רבעמ תרתוה ךות ,ןיינעה תבוטל םיאתמ ןומיס

 ,ןכ ומכ .תוכרדמה יבג לע לגר יכלוהלו תולגעל

 םיצרפמהמ קלח לטבל הטילחמ הצעומה תאילמ

 תנמ לע תומאתה עצבל החנמו ,תובוחרב םיבכרה

 תומוקמבו ,םיפסונ היינח תומוקמ רציילו רשפאל

  .םירדוסמ היינח תומוקמ ועבקיי הלא

  ?העצהה תאז :יבטעק באוי רמ

  .ןכ :יניס דעיבא רמ

  .העצהה לע בישת השקבב ,הצעומה סדנהמ :יבטעק באוי רמ

 היה אל יכ ,תודבועלו םינותנל סחייתא םדוק ינא :טרופפר הירא 'רדא

 הלגוח בוחר לש קלח הזיאל הלחתהב יל רורב

 בוחרל ןופצמש קלחה הזש חינמ ינא לבא ,םתנווכתה

  .רוקנא

  .ןוכנ :יניס דעיבא רמ

 םג סחייתא ינא זאו ,תודבועלו םינותנל סחייתא ינא :טרופפר הירא 'רדא

 דצב הינח יצרפמ שי רוקנא בוחרב .רדסל העצהל

 בוחרב .תוירוביצ תוינח 36 לכה ךס ...ש ,ינופצה

 15 םינומש בוחרה ךרואל הינח יצרפמ שי הלגוח

 ,הלגוח בוחרל סחייתא ינא .תוירוביצ היינח תומוקמ

 הלוכ .םינש 9 ינפל ,תיסחי הנורחאל ללסנש בוחר הז

 רתיה לכש הדיפקמ תימוקמה הדעווה .השדח היינב
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 םיתבל ןקתה יפל היינח תומוקמ 2 םע אציי היינב

 15 ךכל םאתהו ונחי םישנא םתסה ןמ ,עקרק ידומצ

 ,רוקנא בוחרו .םירקבמל םיקיפסמ היינחה תומוקמ

 ןיאש תומוקמב ,'מ 3-כ תינופצה הכרדמה בחור

 הסינכב תומוקמ וליא יא שי םש םג .היינח יצרפמ

 הרטמה תא םישמשמ אל םבורו ,היינח יחטשמל

 אשונ הז היינחל הכרדמה תכיפה ןיינעל .תאזה

 רורמתה תושר לש הקידבל ןוידל אובל ךירצש

 עצבל לכונ תושרה לש הטלחהה יפ לעו ,תימוקמה

  .שרדנש ומכ יונישה תא

  ?אשונה אובי הז יתמ :רוצנמ הימחנ רמ

 ,בורקה ןועברב היהת הדעווה לש הבורקה הבישיה :טרופפר הירא 'רדא

 תצעוי םעו הרטשמה םע תוצעייתהל הז תא הלענ

  .הבושת לבקנ ,העונתה

 רשאת יושירה תושרש שקבנ הצעומכ םצעב ונחנא זא :יניס דעיבא רמ

  ?רמוא התאש המ הז ?הזה ןורתפה תא

 .יתנבה אל :טרופפר הירא 'רדא

  -הצעומכ ונחנאש :יניס דעיבא רמ

  .תאזה הצלמהה תא םיצילממ םתא :טרופפר הירא 'רדא

 תושרו ,אל וא ןכ הטלחה םילבקמ רוביצה ירחבנ :יניס דעיבא רמ

  .לעופל התוא איצותש ימ איה יושיר

  .רורמתה תושר ,יושירה תושר אל הז :ןגכ לייא רמ

  .רורמתה תושר :יניס דעיבא רמ

 תא ריבעת ,רדסל העצהה תא לבקתשכ ,הצעומה :רוג ריני ד"וע

 המב ןודתש ,רורמתה תושרל ,ומכסתש המ ,חסונה

  .תוכמסה איה ...ש

 עומשל לכונ ,םש הרגש תבשות ,ייתובר ,עגר קר :יבטעק באוי רמ



 רוכרכ הנח סדרפ תימוקמ הצעומ 
 04.08.2022 םוימ  ןיינמה ןמ הצעומ תבישי
 

 17 
 

  .רצק לבא ,התוא

  .ידמעת ,תיפי :יניס דעיבא רמ

 הרג ינא ,םוקמה תדילי ינא ,ימיסנ תיפי יל םיארוק :ימיסנ תיפי 'בג

 םידליה ,תוחפשמ ונלדיג ונלוכ .הנש 25 רבכ רוקנאב

 ונחנא ,תוחפשמ 2 לכל בכר םע אל רבכ ונחנא ,ולדג

 רבד םכל דיגא ינא .םיבכר 3 םע החפשמ לכ רבכ

 דצב ,דחא 'דצב הכרדמ קר שי רימזה בוחרב ,הזכ

 הפיא .דחא דצב ?םינחמ םלוכ הפיא .רכרוכ ינשה

 הכרדמ ,רשנ בוחרב .דחא דצב ?תורבוע תולגעה

 םע םירבוע םלוכ הפיא .רכרוכ ,ינשה דצב .תחא

 בוחרב תחא הכרדמ ונל ולטבת .דחא דצב ?תולגע

 תונחל םינכומ ונחנא ,התוא םיצור אל ונחנא ,רוקנא

 עיגה הז .םינכש יכוסכס היהי אלשו ,רכרוכ לע

 לע תונחל הפידעמ ינא .םינכש ןיב ןוציק יבצמל

 םע ךוסכס יל היהי אלו ,ח"וד לבקל ,ןבל םודא

  .הדוקנ ,םינכש

 תא לבקת יושירה תושרש דע םייתניב .דחא רבד דוע :יניס דעיבא רמ

 ונחנא םג ,הז תא םישלו ,עובקל רשפא םא ...ה

 ,תומיוסמ תועשב תוחפל ,םיפכוא אלש ,הז תא ונישע

 הוונב הז תא םישוע ,דיגהל טלחהב ריבס ייניעב

  .םיסדרפ

  .19:00 העשמ םיפכוא אל ... :הדועמ םירפא רמ

  ף?המ .הדובעהמ 16:00-ב םירזוח םישנא :ימיסנ תיפי 'בג

  .והז ,תיפי ,יד :יבטעק באוי רמ

 ברעתהלו הפיכא ירדסב ברעתהל הלוכי אל האילמה :רוג ריני ד"וע

 רמוא ינא .םיילילפ םירדסהב הפיכא תוינידמב

 לבקל וטילחת םא ,תושעל םילוכי ןכ םתאש והשמ



 רוכרכ הנח סדרפ תימוקמ הצעומ 
 04.08.2022 םוימ  ןיינמה ןמ הצעומ תבישי
 

 18 
 

 תושרל AS IS הז תא ריבעהל ,םירבדה חור תא

  .לקשמ הזל ןתית איהו ,רורמתה

 רשאכש םישקבמ ונחנא .םהל רוזעא ינא ,באוי :ןגכ לייא רמ

 רורמתה תושר ,העבצהב וישכע הטלחהה לבקתת

 תאטבמש הצעומה תצלמה תא שאר דבוכב לוקשת

  .הצעומה תוינידמ תא

 סדנהמ תצלמה יפל ,הז תא ריבעהל םיטילחמ ונחנא :יבטעק באוי רמ

  ?דעב ימ .רורמת תדעוול ,יטפשמה ץועייהו הצעומה

  .הפ ונעבקש המ יפל הצלמה םע לבא :יניס דעיבא רמ

  .ודיגת ,הצלמה םע :ימיכח ינוי רמ

  .האילמה לש הצלמה םע :יניס דעיבא רמ

 םתאש הדות .החלצהב םכל היהיש ,םלוכל הדות :ימיסנ תיפי 'בג

 ,רוביצה ירחבנ םתא יכ ,םיבשותל םדוק םירזוע

  .םיבשותל רוזעל םירומא

 

 :העבצה

  )14( דחא הפ – דעב

 םוחנ ,ןטסק לאנתנ ,ץרפ ירוא ,הקדצ בקעי ,יבטעק באוי ,הדועמ םירפא( 

 ,אבכוכ רב דדלא ,סטנד לט ,ןגכ לייא ,סומכ דוד ,רוצנמ הימחנ ,יקסרצנג

 )יניס דעיבא ,רמע ןהכ רומ ,ימיכח ינוי

 תושר תקידבל הריבעמו הצעומה סדנהמ תדמע תא תצמאמ הצעומה תאילמ

  .רורמת

 

 ירבח 2 ידי לע השגוהש ,בשומה בוחר תלילס אשונב רדסל העצה .2

 .04.08.2022 םוימ הצעומ

 

 .ןגכ לייאו ימיכח ינוי ידי לע השגוהש 2 רפסמ העצה :יבטעק באוי רמ



 רוכרכ הנח סדרפ תימוקמ הצעומ 
 04.08.2022 םוימ  ןיינמה ןמ הצעומ תבישי
 

 19 
 

 ?הז תא אירקמ ימ .בשומה בוחר אשונב רדסל העצה

  .אירקי ינוי :ןגכ לייא רמ

 תולימ המכ דיגהל הצור ינא ,רבדמ ינאש ינפל – 'א :ימיכח ינוי רמ

 תא ונילעהש ינפל דוע ,לכה ךסבש ,היראל הדות

 תא םצמצ םנמא אוהו ,תונוכנ היראל התייה ,העצהה

  .םיצעה תומכ

  ?התירכל םידעוימש םיצעה תומכ תא םצמצ :ןגכ לייא רמ

 .םיצע וראשנ תאז לכב לבא .לייא הדות .ןכ ,ןכ ,ןכ :ימיכח ינוי רמ

 לכ תא תוארל ,םויה הירא םע םג יתשגפנ ינא

 ,ימעטל .תושעל רשפא דוע המו ןנכותמ המו תינכתה

 היינחל עירפמש ץע .ריאשהל רשפא םיצעה בור תא

 וא קיתעהל רדסב הזו לבוקמ ,רומישל ץע אל אוהו

 םילעמו םישרוד ונחנא לבא .ץעה יפואב יולת ,רוקעל

 םיצעה לש הקתעההו הריקעה תא לטבל רדסל העצה

 וא היינח לש היעב יהשוזיאל םימרוגש םיצע 5 דבלמ

 .רבעמ

  ?העצהה תאז :יבטעק באוי רמ

  .ןכ :ימיכח ינוי רמ

  .הלימ רשפא םא ,באוי ,עגר :יניס דעיבא רמ

  .עגר ,היינש סאלח ,דעיבא :ןגכ לייא רמ

  .רבדל יל ןת :יניס דעיבא רמ

  .רבדל קיספמ אל התא :ןגכ לייא רמ

 ןורחאה היהת התא .הצור ינאש המכ רבדא ינא :יניס דעיבא רמ

  .אל דחא ףא .יתוא קיתשיש

  .ילש רדסל העצה תאז .דעיבא ,עגרית :ןגכ לייא רמ

  )דחיב םירבדמ(

  .השקבב ,לייא :יבטעק באוי רמ
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 עיבהל ,תיפיל המודב ,הצורש תונכשה תחא הפ שי :ןגכ לייא רמ

 ינא .התעד תא הווחת איהש חמשא ינא .התעד תא

  ...יתעד תא עיבא

   .יד ,העצהה תא ואירקת ,לייא :יבטעק באוי רמ

 – אשונה ,הצעומה תבישי רדסל העצה .אירקנ ונחנא :ןגכ לייא רמ

 תינכת הניכה הצעומה ,עודיכ .בשומה בוחר תלילס

 םג ללוכה ,ריבסה ינויש ומכ ,בשומה בוחר תלילסל

 .היינח יצרפמו םידדצה 2-ב תוכרדמ ,םיינפוא ליבש

 קיתווה בשומה בוחר חותיפ דעב ונחנאש ןבומ

 התירכב אל ,םיצעב עוגפל ילב לבא ,ךכ לע םיכרבמו

 םידעוימה םיצעה ,תינכתב הארנש יפכ .הקתעהב אלו

 אלו םיבכר תעונתל םיעירפמ אל ,הקתעהו התירכל

 ליבשב םיינפואה תעונתל אלו םיבכר תעונתל

 ץע הז ,שיגדמ ינאש 68 רפסמ ץע דבלמ ,דעוימה

 ,עגרכ םישקבמ ונחנאש המ .ליבשה תליחתב ,ןולא

 ימ ,בוחרה יפואב םג עגפת םיצעה תתירכש ונל רורב

 תלבוקמה הסיפתב ,בשומה בוחר תא ריכמש

 תתירכ תעינמל ,בושייכו הצעומכ ונל שיש תרהצומהו

 תעצה .השדח הביבסב םיצע לותשל ףאו םיצע

 חותיפ עוציב לע הטילחמ הצעומה תאילמ ,הטלחהה

 לוטיב ךות ,םיינפוא ליבש ללוכ ,בשומה בוחר תלילס

 ינוי ,הכרבב .ךרוצל אלש םתקתעה וא םיצעה תתירכ

  .ןגכ לייאו ימיכח

 ירבחש ןכתיי אל .ףסונ והשמ ףיסוהל בייח ינא :ימיכח ינוי רמ

 םיצע תליתש ןיינעב רדסל העצה הלעי יניס דעיבא

  -תוכרדמו

  .דיגהל יתיצרש המ הז :יניס דעיבא רמ
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 הכלה םצעב הזו תוינידמה וזש הזירכה הלהנההו :ימיכח ינוי רמ

 ,םיצעה תא רבכש שיש ,הפו ,םישועש המ השעמל

  .שיבכל םיעירפמ אל םיצעה

  .הירא תא עמשנ ואוב זא :יבטעק באוי רמ

 בשוח ינאו ,דיגהל יתיצר קרש המ הז יכ ,הלימ דוע :יניס דעיבא רמ

 הזו בוחרה חותיפ לע ללכבו העצהה לע דובכה לכש

 תיתשתה תא היהתש הווקמ ינא .הלימב קר .בוט

 המ לכו םיצעל תונכה ןתוא םע ,ונרמאש המ ,שארמ

  .םיצע ...דוע םימייקה םיצעה דבלמש ,ךירצש

 .2 רפסמ העצהל השקבב הבושת ,הירא :יבטעק באוי רמ

 רקס ,בשומה בוחר ךרואלש רמואו חתפא ינא .ןכ :טרופפר הירא 'רדא

 רתוי ,םתיברמ .םימייק םיצע 107 לע עיבצה םיצעה

 יצע תרדש הז ,העוט אל ינא םא 70 טעמכ ,50%-מ

 הז ,ינוריע 'חר לש ןייפאמ םושל םירושק אל ,שורב

  .םוקמב םש ויהש םיסדרפ לש חור תומוח לש דירש

  ...שיו ,הפי ןיידע הז :ןגכ לייא רמ

 לע חכוותמ אל םג ,לייא ,ךל יתערפה אל ינא :טרופפר הירא 'רדא

 .תודבועה תא ןייצמ קר ינא .ךלש הקיטתסאה

 םע השיגפ התייה .םיוסמ הוותמב לחה ןונכתה

 תא וגיצה םה ,הצעומה שאר לצא בוחרה יבשות

 תינבת הז םויה םישורבה תרדשש םתנבהו םתסיפת

 לכ תא רמשל ידכ ןונכתה תא וניניש .םתדלומ ףונ

 רוקמב הללכ תנכדועמה תינכתהו ,םישורבה תרדש

 והשמו 20-כ לש הקתעה דועו םיצע 22 לש התירכ

 ,תורעיה דיקפל התירכל השקב ונשגה זאו .םיצע

 דיקפל ררע השגוה .תאזה השקבה תא ונלביקו

 בוש תינכתה לע יתבשי ןכלו ,התירכה לע תורעיה
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 ידכ ןונכתה תא יתיניש וא ,יתנכדע םצעבו ,שדחמ

 .68 ןולא ץע ותואל ופורפא ,ותרכיי אל םיצעה בורש

 יאוותב וא םיאצמנש ירפ יצע םהש םיצע 5 ורתונ

 םיצע רפסמ דועו ,הכרדמה יאוותב וא ,היינחה ץרפמ

 דוע הלבקתה אלש ןבומכ .םיתיז םתיברמש הקתעהל

 עבק אל יתלשממה תורעיה דיקפ .רוערעה לע הטלחה

 לכוא אל םג ינא ,הטלחה ןיא דוע לכו ,הטלחה

 וללה םיצעה 5 תתירכל ונלש השקבה םאה סחייתהל

 רובס ינא .תרשואמ םיצע 10 דוע לש הקתעההו

 תורטמ ןיב לולכת רצייל ידכ ברימה תא ונישעש

 ןבומכ תללוכש ,הל םימיכסמ םתא םגש ,הלילסה

 ,םיירוביצ היינח תומוקמ ,המיאתמ השדח העסימ

 רומיש ,רוביצל תותואנ תוכרדמו םיינפוא ליבש

 םילוכי םהש םיצעה רומישו םישורבה תרדש

 ןיינעה יבגל .הכרדמה לש תומאתה תרגסמב רמשיהל

 הז תומכ דימת אלש רובס ינא ,םיצע דוע סינכהל לש

 לע הביעמ םישורבה תומכ הזה הרקמב לבא ,תוכיא

  .בוחרל םימיאתמ הרדש יצע םישל תלוכיה

  ?רשפא יא זא :יניס דעיבא רמ

  ...דע סופת לכה ,םוקמ ןיא :טרופפר הירא 'רדא

 ףדוע בקע ןוידה תא טיסהל הצור אל ינא ,ירשפא הז :ימיכח ינוי רמ

  .םיצע דירוהל םילוכי ונחנא זא ,םישורב לש

  .ינוי ,הז תא יתרמא אל ינא :טרופפר הירא 'רדא

  .ינוי ,הז תא רמוא אל אוה ,אל ,אל :יבטעק באוי רמ

 דוע ףיסוהל רשפא יא ,םישורב הברה שיש ללגב :טרופפר הירא 'רדא

  .םיצע

 לבא ,ףיסוהל רשפאש תויהל לוכי .ףיסוהל ךירצ אל :ימיכח ינוי רמ
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 2 שי הפ םג .הכרדמבש םיצעה תא דירוהל אל חטב

  .הכרדמ ידיצ

 הל תבשותל הפ ןתינ ,הווש הריזג רוזגנ אוב ,באוי :ןגכ לייא רמ

 הנוש איה המ ,תיפיל ונתנ .תיפי ומכ תוקד 3 ךשמב

  .תיפימ

 ?הז תא םיחתופ ונחנא יתממ :סומכ דוד רמ

  .םיבשותה ורבדי אלש זא ,היעב ןיא :ןגכ לייא רמ

  ... :להק

 הלוכי תאו ,רבדל ךל תתל בייח אל ינא ,יתרבג :יבטעק באוי רמ

 וא רבדל הלוכי תא םא טילחא ינאו ,דבלב בישקהל

 ,הצור ינא .החותפ םש תלדה ,אל םאו .לכה הז .אל

 העצהה תא ןיבהל הצור ינא ,הירא תא וישכע שי

 רמא אל הירא .רוזחתש הצור ינא בוש ,הירא .בוש

 ,ונרערע .ונלביק אלש רמא ,ךופה ,םיצע םירקועש

  .ורערע םיבשותה

 םיצעה תתירכל השקבה תא ךושמל םילוכי ונחנא זא :ימיכח ינוי רמ

  .תאזה היעבה תא רומגנו הבושתל הכחנ אל זאו

  ...הלילס השענ אלו :יבטעק באוי רמ

  .הביבסל עירפמ אל הז .הלילס השענו :ימיכח ינוי רמ

  .ןוסא אל הז ותוא קיתעהל םיינש וא דחא ץע םא :יבטעק באוי רמ

  .םיצע 20 :ןגכ לייא רמ

  )דחיב םירבדמ(

 ךירצש םיינש וא ץע שי םא .השענ ונחנא הכרדמ :יבטעק באוי רמ

 ,קיתענ .עירפי אל אוה ,ותוא קיתענ ,ותוא קיתעהל

  .לכה הז ,הלילסל עירפי אל אוה .רוקענ אל

  .הככ הנש 20 עוקת היה בשומה בוחר :ץרפ ירוא רמ

  .םתעד תא עיבהל ...ש םיבשות הפ שי ,ירוא :ןגכ לייא רמ
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 .ירוא ,רבד םוש בכעל ךירצ אל :ימיכח ינוי רמ

  .הרוקש המ הז ,תיתדבוע לבא :ץרפ ירוא רמ

  .הפ םיבשותה ...םיבשותהש יל הארנ אל :ןגכ לייא רמ

  .תוקד 2 לבא ?המ עדוי התא :יבטעק באוי רמ

  .ךמצע תא יגיצת ,השקבב :ןגכ לייא רמ

 .בשומה תטמסב הרג ינאו ,רחש תילג יל םיארוק :רחש תילג 'בג

 םישורב םתוא קוידב הז ,הפ הרג ינאש תוביסה תחא

 ,בגא ,בוחרה ברימ תא םיווהמ אל םהש םימיסקמ

 אוה בוחרה בורל לבא .ךילע תקלוח ינאש החילס

 לש ןושאר בוחר הז ,תנווגמ הייחמצ וב שי תמאב

 םלוכש הביסה איה תוינושאר ללכב ייניעבש ,רוכרכ

 וזה השוחתה ,וזה תשרומה ,הזה םוקמה וליאכ ,הפ

  .דחוימ םוקמ ,תמאב ,דחוימ םוקמ .םוקמה לש

 הגיצנ הפ שי ,הזה בוחרב תיצמת יהשוזיא שי יתעדל

 םע ןיינע היה אישנה בוחרב םגש ,אישנה בוחר לש

 בלשל אוהש ךיא ודמל ,ףוסב םהילע ורמשו םיצע

 ורמשו ,םינושארב םגו .תוכרדמה תלילס ךותב םתוא

 הברה .הזה םוקמה לש תדחוימ חור יהשוזיא לע

 חורה ללגב ןאכל םיעיגמ םישדח םישנא דואמ

  .וזה תדחוימה

 ,םיבשות רתוי הפ ויהי ,ןוכנ ,םיאתהל םיכירצ ונחנא

 ,היינח תומוקמ ךירצו תוישפוחב רתוי עונל ךירצו

 המכחהו .םימה םע קוניתה תא ךופשל אל םג ךירצו

 רבכ םהו ,םיקיתו םיצע הפ שי .בלשל אוהש ךיא איה

 המכ םיצע לע םירמוש םויה םלועה לכבו ,םימייק

 לע םירמוש ,יידימ רתוי םג םתוא םימזוג אל ,רתויש

  .ףונ
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 רוקעל םיכלוה אל ונחנא ,ייתובר .ךל הדומ ינא :יבטעק באוי רמ

  .רמוא ינא בוש ,םיצע

  .התירכל םיצע 5 ...רמא אוהש המל יתבשקה :רחש תילג 'בג

  .ירפ יצע :יקסר'צנג םוחנ רמ

  .םיצע םה ירפ יצע םג :רחש תילג 'בג

  .אל הז ירפ יצע ,אל :יקסר'צנג םוחנ רמ

  .ךפיהל :רחש תילג 'בג

 ,השולש וא םיינש וא ץע שי םא .דעב עיבצנ ונחנא :יבטעק באוי רמ

 העצהה תא לבקנ ונחנא ,הירא היעב םוש ןיא הקתעה

  .איה המ יל דיגת ,הירא .הירא לש

 יצע םהש םיצע 5 תורכל שרדנש איה העצהה ,יתרמא :טרופפר הירא 'רדא

  .תיז יצע םכותמ ,םיצע 10 לש הקתעהו ,ירפ

  .ןומה הז :רחש תילג 'בג

 החילסו ,הירא םע יתבשי םג ינא .ןומה הז ,עגר :ימיכח ינוי רמ

  .שמתשהל יל רתומ םא ,הירא

  .10%-מ תוחפ הז :ץרפ ירוא רמ

 -התירכל םידעוימש םיצעהמ דבכנ קלחש בשוח ינא :ימיכח ינוי רמ

  ...תיז יצע :הדועמ םירפא רמ

  .סאלח :ימיכח ינוי רמ

  .םירפא ,עיבצהל הצור ינא ,םייסל ול ןת :יבטעק באוי רמ

  .רבדל הצור ינא ?המ עדוי התא :הדועמ םירפא רמ

 הצור התא ,הדועמ .רבדת ,הצור התא אוב .רבדת :ימיכח ינוי רמ

 התירכל םידעוימה םיצעהמ הדבכנ קלח .רבד ?רבדל

 הכרדמב אל ,ךרדה יאוותל םיעירפמ אל ,הקתעהו

 הקתעהה תא לטבל הטלחהה תעצה ,ןכל .שיבכב אלו

  .הזמ קלח אל סדנהמה .םיעירפמ אלש םיצעה לכ לש

  ...ינוריע חטשב העיטנ ... :ןטסק לאנתנ רמ
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  ...םיצע ןאכ דירוי הירא :סומכ דוד רמ

  )דחיב םירבדמ(

  ?דעב ימ .הצעומה סדנהמ לש הצלמהה תא םילבקמ :יבטעק באוי רמ

  .באוי .דגנ ונחנא :ןגכ לייא רמ

 ךותב הזה קבאמה םע ךישמנ ןיידע ונחנא ,דגנ ונחנא :ימיכח ינוי רמ

 לש הריקעה תא ענמנ ,ונלש תרתומה תרגסמה

  .םיצעה

  )דחיב םירבדמ(

  ...תוארל חמש יתייה ינא ,ענמנ ינא ,באוי :יניס דעיבא רמ

 .רדסב ,ענמנ התא זא :יבטעק באוי רמ

  .תוינכתה תא תוארל הצור לבא ,הירא דעב ינא :יניס דעיבא רמ

  .יילא עיגהל לוכי התא ,דעיבא :טרופפר הירא 'רדא

  .ךילא אובל חמשא ינא :יניס דעיבא רמ

  .ףיכב ,רדסב :יבטעק באוי רמ

 

 :העבצה

 לאנתנ ,ץרפ ירוא ,הקדצ בקעי ,יבטעק באוי ,הדועמ םירפא( - )8( דעב

 )סומכ דוד ,רוצנמ הימחנ ,יקסרצנג םוחנ ,ןטסק

 )רמע ןהכ רומ ,ימיכח ינוי ,אבכוכ רב דדלא ,סטנד לט ,ןגכ לייא( - )5( דגנ

 )יניס דעיבא( – )1( ענמנ

  .הצעומה סדנהמ תצלמה תא תצמאמ הצעומה תאילמ

 

 היינח תוסנק תלטה תוינידמ יונישל הטלחה אשונב רדסל העצה .3

 בוט' תעיס ידי לע השגוהש ,רוכרכ הנח סדרפב תבכרה םחתמב

 .02.08.2022 םוימ 'הבשומב

 

 ,סטנד לטו ןגכ לייא ידי לע השגוהש – 3 רפסמ העצה :יבטעק באוי רמ
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  ?לייא ,התוא אירקמ ימ ,ןכ .תבכר תיינח

 ,יביל לכמ תמאב ,רעטצמ שממ ינא ,דוד :ןגכ לייא רמ

 קוחהש המ הז .תועצה 4 קר השיגה היציזופואהש

  .רתוי םישיגמ ונייה ,םילוכי ונייה םא .ונל רשפאמ

  .םכתא ינא ,ועיצתש העצה לכ :סומכ דוד רמ

  .הככ הארנ אל :ימיכח ינוי רמ

  .העצהה תא אירקת ,לייא :יבטעק באוי רמ

 תוסנק תלטה תוינידמ יונישל הטלחה תעצה :ןודנה :ןגכ לייא רמ

  .רוכרכ הנח סדרפב תבכרה םחתמב היינחה

  ...ןודנ ןיא :הדועמ םירפא רמ

 םינותנ יפ לע ,עקר .יירבד תא ןקתמ ינא ,קדוצ התא :ןגכ לייא רמ

 ךשמב יכ הלוע ,עדימה קוח קוחב םרוקמש ,ופסאנש

 םחתמב ונתינ ,2020 דע 2018 םינשה ןיב םינש 3-כ

 .דבלב ח"ש 12,500-כ לש ףקיהב תוסנק 36-כ תבכרה

 ,תבכרה םחתמב תונורחאה יצחו הנשב ,תאז תמועל

 .ח"ש 130,000-כ לש ףקיהב תוסנק 345-כ ונתינ

 סנק :םיירקיע םיפיעס 2 לשב תוח"וד םינתינ תבכרב

  -היינח ןיגב

 ,ותוא ודבכת ,התוא הריכמ ינא ,העצהה תא יתארק :יבטעק באוי רמ

  .םייסל ול ונת

 סנק :םיירקיע םיפיעס 2 לשב תוח"וד םינתינ תבכרב :ןגכ לייא רמ

 ןיגב סנקו ,ח"ש 250 ךס לע ןבל-םודאב היינח ןיגב

 תכלשה לע רקיעב רבדמש ףיעס ,רוביצל הערפה

 תנשמ קוח חוכמ הכרדמה לע תואטורגו תלוספ

 הבוגב סנק םירפא רוביצה לע תשומ וניגבש ,1955

  .ח"ש 475

  .ןמזמ-ןמזמ הזה ףיעסה תא ריכמ ינא :הדועמ םירפא רמ
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  .יפוי :ןגכ לייא רמ

  .'םירפא' יל דיגת לא :הדועמ םירפא רמ

 לושכמ יכ עבוק ,תובוחר רומישל קוחל )1()א(2 ףיעס :ןגכ לייא רמ

 בוחרב חינהל רחאל השרי אלו םדא חיני אל ,בוחרב

 קזנ םורגל לולעה רבד לכ בוחרה לעמ טילבהל וא

  וב רוביצה תעונתל וא ויוקינל עירפהל וא בוחרל

 תעדה לע לבקתמ ןפואב ,שורדהמ רתוי ךשוממ ןמזל

 ,ינורקע ןפואב .רבד ותוא לש ותקירפ וא ותניעטב

 תא םש התא ,תואטורג לע רבדמש קוח לע רבודמ

 הצעומ שאר לוכי .בוחרב תואטורגה תא םש ,ררקמה

 תא השקבב הנפ ,אנא' דיגהלו םדוק ריהזהלו אובל

 ןהש תוינוכמ המכ שי םנמא .'תאזה האטורגה

 לע רבדמ 2 ףיעס .הנווכה ןהילא אל לבא ,תואטורג

 חינהל רחאל השרי אלו הלתי אלו םדא חיני אלש ךכ

 לעמ גג וא הרטזוזגב ,הקעמב ,ןולחב תולתל וא

 ,יל עודיש המכ .בוחרל לופיל לולעש רבד לכ בוחרה

 לעמ וא הרטזוזגה לעמ תוינוכמ תולתל רשפא יא

 םדא םוסחי אלו הסכי אל ,3 ףיעסב .תוספרמה

 וא םתוסכל רחאל השרי אלו ...את וא החוש ,הלעת

 ןיב רשק םוש ןיא ,םיאור םתאש ומכ .םמסוחל

 אלו תובוחר רומישל קוחה לש הלאה םיפיעסה

 תמאב זא .ןבל םודאה ןיבל ותוא יתאבה םניחל

 הצעומה שאר ,עבוק קוחל 8 ףיעס ,בגא .רשק ןיאש

 בוחרב לושכמ וחינהש םישנאהמ בתכב שורדל יאשר

 ,וישכע יתארקה ותואש ,2 ףיעס תארוה יפל אלש

  .הרהזא תתל בייח ,רמול הצור .לושכמה תא קלסל

  .יאשר :יקסר'צנג םוחנ רמ
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 ירחא םדא אלימ אל יכ עבוקש 9 ףיעס עיגמ זא קרו :ןגכ לייא רמ

 תא קליס וא 8 ףיעס יפל הצעומה שאר תושירד

 ,םיאנתה יפל אלש הדובעה תא עציב וא לושכמה

 תיאשר ,העדוהב םיטרופמה םיכרדהו םיטרפה

 תא עצבל וא לושכמה תא קלסל המצעב הצעומה

 הליטמ קר אלא ,הז תא השוע אל הצעומה .תודובעה

 ידימעמל בתכב הרהזא תועדוה ונתינ םאה .תוסנק

 ינא ,הפ יתוא ונקתי ,עדוי ינאש המכ דע ?תוינוכמה

 םהל ורשפא םאה .השענש המ הזש ענכושמ אל שממ

 הלוע הזה קפסה .קפסב םג ינא ,לושכמה תא קלסל

-ו ח"ש 130,000 ,ףסכ דואמ הברה ונלש םיבשותל

 ןה הלא ,ויבגל קפס ןיאש המ .בשותל ח"ש 475

 הערפה ןיגב ,2020-ל 2018 םינשה ןיב .תודבועה

 ונתינ ,לש 475 רומאכ אוה ורובעב סנקהש רוביצל

 ןיב ,ריכזמ ינא .ח"ש 5,700-כ לש ףקיהב תוסנק

  .ח"ש 5,700 2020-ל 2018

  .הנורוקה תפוקתב :יקסר'צנג םוחנ רמ

 תוסנק הז ףיעס ןיגב ונתינ ,תונורחאה יצחו הנשבו :ןגכ לייא רמ

 ,סנק תלביק אלש ןיבמ ינא .ח"ש 85,000 לש ףקיהב

  .השקבב יל עירפת לא .םוחנ

 ךירצ ,הנורוקה תפוקתב לבא ,תוסנק יתלביק :יקסר'צנג םוחנ רמ

  .הז תא ריכזהל

 אל ינא .יירבד תא םייסא ינאשכ הז תא ריכזת התא :ןגכ לייא רמ

 ,ףסונב .חכוש אל ינא המל ןיבת םג ףכית ,חכוש

 םודאב היינח לש תוח"וד הלאה יצחו הנשב ונתינ

 הסני אלש דחא ףא .ח"ש 41,000 לש ףקיהב ןבל

 הניהש תוינידמ ןאכ שי .תואיצמה תא הפ בתכשל
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 ,תבכרב תמייק היינחה תקוצמ ירה .םיבשותב העיגפ

 ,סנפל םישפחמ תאז לכב םאו ,ונל העודי איה

 .לק הז יכ ?המל .לאמש לעו ןימי לע תוסנק םיתישמו

 ןלציל אנמחר אל .סנפל תחתמ שפחל הז לק יכה

 תא יתיאר ינא .תירוביצה הרובחתה תא ריבגהל

 הדדיצש תחא הבוגת םש התייה אל ,תובוגתה

 עוסנל םידחופ םישנא ,לזג ויה תובוגתה לכ .הצעומב

 לע סנק ופטחי םהש םיעדוי םה יכ ,ביבא לתב אפורל

 תונחת ךותב תוסנק םינתונ המ לע .םפכב לווע אל

 םיעיגמ םיסובוטואה ?ללכב תודבוע אלש סובוטוא

 םיכירצ ונחנא ימ תאו ?המלו המ לע .ינשה דצל ללכב

 ,םישנאל ח"ש 130,000 םיפחוד ונחנאש קוידב ןממל

 תלהנה הסנמ ימ ןובשח לע .םהל השקש םישנא הז

 אלפ אל ?תירוביצה הפוקה תא רישעהל הצעומה

 ןמזה עיגה .הצעומה תא קרפל שקבמו םעוז רוביצהש

 אוהש הז לע ךרבמ ינאו הפ אצמנש רוביצל גואדל

 סיכב וא וב עוגפל אלו ,ולש וימעטמ דחא לכ ,עיגמ

 תעצה ,הטלחהה תעצה תשקבתמש ינפל .ולש

 תיטפשמה תצעוילש ןיבמ ינא ,תשקבמ הטלחהה

 שקבמ ינאש המ ,שקבמ ינאש ינפל זא ,הבוגת היהת

 ןכ םא אלא ,הזה ןיינעב העבצה היהת אל ןיידעש

 .ביגהל הצרא םג ינא ,ביגה ל הצרי יטפשמה ץעויה

 יא לע רתלאל הטילחמ רוכרכ הנח סדרפל תצעומ

 ,הנח סדרפל רזע קוח חוכמ תבכרב תוסנק לטה

 וחנוה הצעומה יחקפ .1955 – ו"טשת תובוחר רומיש

 יתלבה סובוטואה תונחת ימוחתב תוסנק ליטהל אלש

 .םיליעפ אל םיסובוטואהש ןמז לכ תאזו תוליעפ
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 רישכת הצעומה .םירפא ,ךילא סחייתמ 3 ףיעסו

 יחטש תא םוי 30 ךות לועפתה תקלחמ תועצמאב

 םיבשות תורשע םויה םינוח םהב םיינופצה המדאה

 הז ,ךבוסמ אל הז .םיפסונ היינח תומוקמ תבוטל

 ששוח ינא .הטולחמ וא טלפסא תצק םש םישל הלוכ

 קוחה חוכמ ,הזה קוחה חוכמ תוסנקה תלטהש דואמ

 תלטה ןיבל וניב רשק ןיאש ,תובוחר רומיש לש

 יכ .הצעומה דגנכ תיגוציי העיבתל ליבות ,תוסנק

  .לילעב תיקוח יתלב איה וזה תוסנקה תלטהש םושמ

 ?הז תא רמוא התא המ ךמס לע :יבטעק באוי רמ

 הז תא דיגא ינא ?הז תא רמוא ינא המ ךמס לע :ןגכ לייא רמ

  .קוידב

  .הכח ,יטפשמה ץעויה תא עמשא ינאש ינפל :יבטעק באוי רמ

  .יטפשמה ץעויל םג ןתא ינא :ןגכ לייא רמ

  .אל ,עגר ,יטפשמה ץעויה םדוק :יבטעק באוי רמ

 רובידה תוכז תא שקבמ ינא לבא .היעב םוש ןיא :ןגכ לייא רמ

  .ירחא

  .היעב ןיא :יבטעק באוי רמ

 תוכמס ןיא ,רחא אשונב הבישיה חתפב יתרמאש ומכ :רוג ריני ד"וע

 ןכלו ,הפיכא לש תוינידמב ברעתהל רוביצ ירחבנל

 ןייצא ינא .תוכמס רסוחב הקול איה תאזה הטלחהה

 תא ןייצל בושח ילוא לבא ,וילאמ רורבה תא ילוא

 ח"ודה וא ול ןתינש סנקהש רובסש בשות לכש ,הז

 תיבל תונפל לוכי ,רחא וא הזכ םגפב הקול ול ןתינש

 םג בגא תונפל לוכי ,טפשיהל השקבב טפשמה

 ,םיכילהה תא תוצמלו ,רוערעב הז ינפל תעבותל

 שיקהל רשפא יא .ופוגל ןחבנ הרקמ לכ תמאב רשאכ
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 הפ ןיא םגו ,ישילש הרקמל ינש הרקמל דחא הרקממ

 ןווכתמ אל ינא .תוחודה לכ תאו םינותנה לכ תא

 לכב .היגוסה לע יטפשמ סומלופ הפ םייקל וישכע

 לש םפוגל תוסחייתה יהוזיא ןיכהל ונשקבתה ,תאז

  ...לש תוסחייתה םגו הירא לש תוסחייתה םג ,םירבד

  .באוי השקבב .הירא ינפל :ןגכ לייא רמ

  ?תוכמס ונל ןיא :יבטעק באוי רמ

 המ ןיאו ,הפיכאה תוינידמב ברעתהל תוכמס ןיא :רוג ריני ד"וע

  .םיינטרפ םירקמ לע יטפשמ סומלופ הפ םייקל

  .ךכ רחא היראש הצור ינא ,עגר :יבטעק באוי רמ

 ץעויה לע קלוח ינא ,לכ םדוק זא .ךכ רחא הירא :ןגכ לייא רמ

 קוח אוה רזעה קוח .תוירקיע תוביס 2-מ יטפשמה

 רומישל רזע קוח הז ,תרמוא תאז .ונחוכמ אצוהש

 סדרפ תצעומל רזע קוח לש וחוכמ אצוהש תובוחר

 בוזע לבא .ריתהל לוכי רסאש הפה ,ןכלו ,רוכרכ הנח

 זחוא ינאש ןיד קספ הפ שי .בשוח ינאש המ תא עגר

 יתטישל יטפשמה ץעויהש רמוא ינאשכ ללגבו ,ידיב

 תימוקמ הצעומ דגנ רוערע לש ןיד קספ הז ,העוט

 אל הז ,רוא לקיימ םשאנה דגנ ,רוכרכ-הנח סדרפ

 ומכ קוידב הזה קספב .2016-מ ןיד קספ הז .הנשמ

 הז לע הצעומה דגנכ רוערע שיגה םדא ןב ,ןאכ הרקש

 המו .תובוחר רומישל קוחה חוכמ סנק ול הליטהש

 הירא םג ,רקוס טפשמה תיב ?טפשמה תיב רמוא

 םצעב רקוס טפשמה תיב ,הזה ןוידב עיפוה טרופפר

 זאמ .רבד לש ופוסב רמואו ,םש הירטמה לכ תא

 לכב – רמוא צ"גבו צ"גבל םש םינפמ םה .םינש ופלח

 היינח ןיגב םושיא יבתכ תשגהבש ישוקל עגונה
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 ביבא לתב ...תרימש רזע קוח חוכמ רוסא םוקמב

 רימז טפושה דובכ םש רמוא ,יוארה ןמ ,הזה הרקמב

 יטפשמה ץעויה חוכ יאבש ,ןוילעה טפשמה תיבב

 ןיגב םימושיא ושיגי ,ופי ביבא לת תייריעב הלשממל

 םאו הרובעתה תונקת יפ לע םא ,רוסא םוקמב היינח

 .ותיינחו בכר תדמעה ופי ביבא לתל רזעה קוח יפ לע

 ץעויה תייחנהו ,םיסחייתמו םיכישממ ,וליאכ רמוא

 ד"וע ינפלמ אצי ,9.1.01 םויב .תאזכ איה יטפשמה

 ,הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ,פרק תידוהי

 שמתשהלו ףיסוהל יואר הז ןיא היפלש היחנה

 תפיכא ךרוצל ןויסינהו רדסה תרימש תקיקחב

 תדמעה ןיינעב רזע קוחב רשאכ ,ןכל .היינח תוריבע

 ,הכרדמה לע היינח רבדב הארוה תמייק ותיינחו בכר

 תא ףוכאל ידכב וז הארוהב שמתשהל הייריעה לע

 סדרפ לש אל ,הנידמה לש העיבתה תכרעמ .הריבעה

 תיטפשמה תצעויה לש הייחנה וז ,רוכרכ הנח

 לע טפשמה תיבב דיתעב ןגהל לכות אל ,הלשממל

 .טפשמ תיב תרעהל וא וז היחנהל תדגונמה הפיכא

 תקיקח ךרוצל םישדוח 6 לש הכרא הנתינ היחנהב

 ,םיאתמ רזע קוחב הכרדמ לע היינח תרסואה הארוה

 שי .תאזכ הקיקח ןיא ןהבש תומיאתמ תויושר ןתואב

 ,רבד ףוס ,ןכלו .רוכרכ הנח סדרפב תאזכ הקיקח

 ,ליעל רומאה לכב – ןידה קספב תטפושה תרמוא

 ,2016-ב אוה טפשמה ,םינש 15-כ ףולחב יכ יתעד

 יואר הז ןיאו ןוכנ הז ןיא ,ליעלד םירבדה ובתכנ זאמ

 ,רוכרכ הנח סדרפ תצעומ הזה הרקמב ,המישאמהש

 הכרדמ לע היינח לש תוריבע ןיגב םושיא יבתכ שיגת
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 ןקתתש תעה העיגה יכו ,תובוחר רומיש רזע קוח יפל

 .היחנהל םאתהב ותיינחו בכר תדמעה רזע קוח תא

 וב רוזאה יפל יתומשרתה רואל םגו ,הזה םעטה ןמ

 תא תוכזל הטילחמ ינא ,יוארכ ררמותמ וניא רבודמ

 שי ,תרמוא תאז .ול תסחוימה הריבעה ןמ םשאנה

 ,הנשמ אל הז ,תטפוש תרמוא ובש יפיצפס ןיד קספ

 ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש היחנה שי ,החינמ איה

 .םולש טפשמ תיב יל דיגת לא

  .ינטרפ ... :ןטסק לאנתנ רמ

  .תיגוציי העיבתל ונתוא ףשוח הז ,ךפיהל :ימיכח ינוי רמ

 העיבת הפ היהת םא אלפתא אל ינאו ,רקובב רחמ :ןגכ לייא רמ

 הליטמ הצעומהש הדבועה לע הצעומה דגנכ תיגוציי

 אוה הזה קוחה .תובוחר רומישל קוחה חוכמ תוסנק

 ינא .תויהל ךירצ אל אוה ,םיאתמ אל אוה ,ןוכנ אל

 .תוינידמה לע הטלחהה תא עגרכ לבקל ונלוכל עיצמ

 תא הפ ונל שי ,תוינידמ עובקל ונל רתומ

 ונל ןיא .תאזה תוינידמה תא עובקל תואתכמסאה

 תא ךל שי ...הזה קוחה חוכמ םיבשותב עוגפל המ

 ןתית ,ותיינחו בכר תדמעה קוח ,ןבל םודא לש קוחה

 ןתינש הדבועה לע רבדל אלש .ךירצ םא ...הז חוכמ

 רוביצהש הריזג וז םשש םיעדוי ונחנא ,אוצמל ךירצו

 המ לע ?םירבדמ ונחנא המ לע .הב דומעל לוכי אל

 השענ ואוב ?וישכע םיממתימ ונחנא ?םירבדמ ונחנא

 אלש הווקנ ,ונישעש המ תא וישכע רבכ רוצענ ,השעמ

  .תיגוציי העיבת ףוטחנ

  .הנח סדרפ לכב ?תבכרב קר המל :ןטסק לאנתנ רמ

 ,הנח סדרפ םג עיצת .היינח תומוקמ ךל ןיא םש יכ :ןגכ לייא רמ
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  .םמתית לא ,לאנתנ

  )דחיב םירבדמ(

  .העוט יטפשמה ץעויה :ןגכ לייא רמ

 ינא .הלימ דיגהל הצור ינא .טבלתהל אל הצור ינא :יניס דעיבא רמ

 הנבהלו ייניעב ,ןושאר רבד .םירבד המכ דיגהל הצור

  .תשקבתמו הבושח העצה ,ילש

  .הדות :ןגכ לייא רמ

  ...ינא לבא ,הבושח דואמ :יבטעק באוי רמ

  .יטפשמה ץעויה תא עומשל חמשא ינא :יניס דעיבא רמ

  .ןויד הילע ןיא לבא :הקדצ בקעי רמ

 תא ןיבהל ידכ םיטפשמל ר"ד תויהל ךירצ אל לבא :יניס דעיבא רמ

 ,ןידה קספב םג זרכוהו סרפ הפ ונרבח לש חותינה

 ,םוקע הז ןויגיהה תניחבמ םג .םוקע רבד הז ויפלש

 הזו ,תבכרב העיסנל שוקיב שי לאל הדות ,לעופב יכ

 ונלוכ םיכירצו ,תבכרב עוסנל םיצור םישנאש בוט

 .דגנתמ אל הפ דחא ףאש חוטב ינאו .תונורתפ קפסל

 לש תומוקמב יאדווב ,ףוכאל אלש הזה ןיינעהמ ץוח

 בשוח ינא ,ןויגיה םוש הזב ןיאש הלאה םיצרפמה

 תונורתפל תאש רתיב ףוחדל םיכירצ ונחנאש

 היהיש ,הזה ןחלושה רשיאש המ לשמל ומכ ,םיפסונ

 לש בוצקתל ,הליסמה בוחר הצקמ םיינפוא ליבש

 םיינפוא םע עיגהל םישנאל רוזעיש הרובחתה דרשמ

  .עגר יל ןת .תבכרה ןוינחל םיבכר םע אלו

  .לבא ןוידל הז תא ונחתפ אל ,דעיבא :יבטעק באוי רמ

  .רדסל העצהב דיגהל יל רתומ ?המל :יניס דעיבא רמ

  .אל ,אל :יבטעק באוי רמ

 תועצה ושיגהו ,הפ דיגהל בייח ינאש דחא רבד דוע :יניס דעיבא רמ
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 רחמ הז תא ףוחדל הכירצ הצעומהו ,ונרבחל הלאכ

 ועיצהש ,תוכומס תועקרק ילעב םישנא שי .רקובב

 הצעומ שאר ,וצ חוכמ םיקהל רשפאו םינוינח םיקהל

  .ןוינח םקו וצ לע םתוח

  .דעיבא ,העצהה אל וז לבא :יבטעק באוי רמ

  .םירופיס רפסל ילב הלאה םירבדה תא תושעל ךירצ :יניס דעיבא רמ

  ?הזה אשונב והשמ רמול הצור התא ,הירא :יבטעק באוי רמ

 עגרכ ונחנאש ...תפסותה לש ןיינעל ףיסוא קר ינא :טרופפר הירא 'רדא

 הנומ ע"בתה ,תונליא םחתמ לש ןונכתה תרגסמב

  .םייקל םיפסונ םיירוביצ היינח תומוקמ 1,600

  ?הירא ,יתמ :ןגכ לייא רמ

  .הז תא םיננכתמ ונחנא :טרופפר הירא 'רדא

  .הנש 200 דוע אציי הז :ןגכ לייא רמ

 דחי הז תא םיננכתמ ונחנא .רבדל םייסל יל ןת ,בוט :טרופפר הירא 'רדא

 ,יתכרעהל .הקוסעתה רוזא לכ לש טקיורפה םע

 .הזכ והשמ ,םישדוח 8 ךות זרכמל אצנ ונחנאש

   .הזה ןוינחה ללוכ היהי עוציבהש ןבומכ

 ?םייתניב ינמז ןוינח לש הרשכה יבגל המ ,הירא :סטנד לט רמ

  ...רישכהל רשפא ינמז ןוינח :ןגכ לייא רמ

  .םינוינח רישכהל עקרק הצעומל ןיא :טרופפר הירא 'רדא

 ונל שי .ויפל לעפת ,היעב ןיא .ןיד קספ ךל שי לבא ... :ןגכ לייא רמ

  .תוינידמ וז .תוינידמ וז .תוכמס

  -טפשמ תיבל ךליש ימ זא ,היעב ןיא :יבטעק באוי רמ

 ץעויה הבש תוינידמ וז ,טפשמ תיבל אל הז לבא :ןגכ לייא רמ

  ...יטפשמה

 וניכיחש ...טפשמ יתבל םישנאה תא תחקל המל :יניס דעיבא רמ

  .טילחהל םוקמב ,טפשמ תיבל
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  .ןוידה לע טלתשמ התא :הדועמ םירפא רמ

 זא ,יטפשמה ץעויל בישקהל בייח התאש רמוא התא :רמע ןהכ רומ 'בג

 הטלחה לבקת ,ןבל וא רוחש לש הטלחה לבקת לא

 ,התוא דמלי ,תעדה תווח תא חקיי יטפשמה ץעויהש

 יא .ולבקת הז ירחאו תרדוסמ תידגנ תעד תווח ןתיי

  .ילילש היהי הזש רשפא

 דירונ ונחנאש ,יטפשמה ץעויה יל רמוא וישכעש המ :יבטעק באוי רמ

 תא םידירומו םינד אלו ,ונתוכמסב אל הזש ,הז תא

 אל ינא ,רעטצמ דואמ-דואמ ינאו ,םויה רדסמ הז

 .היחנהה תאז טושפ לבא .םויה רדסמ דירוהל דעב

  ?םויה רדסמ דירוהל דעב ימ

 ...אלש המל ,יטפשמה טביהל רבעמ ,עגר לבא :סטנד לט רמ

   )דחיב םירבדמ(

 ?דגנ ימ :יבטעק באוי רמ

 תתל היחנה ןתינ אלש המל ,יטפשמה טביהל רבעמ :סטנד לט רמ

 והשימ םא .רדסב הז ,תוח"וד תתל רשפא ,תוח"וד

  .רדסב הז ,קוחה יפל הנוח אל

  .ברעתהל םכל רוסא :ץרפ ירוא רמ

  ...רמוא טפשמ תיב ,תוינידמב ,ןוכנ אל הז :ןגכ לייא רמ

 תתל רקובב רחממ .ןוכנ ח"וד תתל ,ירוא לבא ,אל :סטנד לט רמ

  ...ןבל םודא לע ח"וד הז ןוכנ ח"וד .ןוכנ ח"וד

 )דחיב םירבדמ(

   .תעכ יאלקח רפס תיב .ונמייס :יבטעק באוי רמ

  .טושפ ארונ הז הרקיש המש ךל רמוא קר ינא ,באוי :ןגכ לייא רמ

 םידדועמ ונחנא ךיא םינויד םתוא תא תושעל םוקמב :סטנד לט רמ

 םיאור ונחנא .תבכרב עוסנל םישנא דועו םישנא דוע

 ותוא דדוענ ונחנאש םדא ןב לכ ,הפ םיקקפה תא
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 םדא ןב ותוא .םיחיוורמ םלוכ ,תבכרל עוסנל

 ילעבו ,םיחיוורמ םירחאה םיבשותהו ,חיוורמ

 םינויד תושעל םיכירצ ונחנא .םיחיוורמ םיקסעה

  …ךיא םימלש

 ץעויל ףופכ ןיידע ינא לבא ,בוט יל השוע אל הז :יבטעק באוי רמ

  .יטפשמה

 הצעומהש תאזה הטלחההש ךל רמוא קר ינאו ,ןוכנ :ןגכ לייא רמ

 ןגהל ךרטצי יטפשמה ץעויה ,רקובב רחמ הלביק

  .טפשמ תיבב הילע

  .ןגיש :יבטעק באוי רמ

 יל ןיא …ונחנא .הרקיש המ הז .חילצי אל אוה :ןגכ לייא רמ

 ,בוחרב תומוקמ דועב הז תא ןתונ התא םא ,היעב

  .אברדאו אברדא

 רזעה קוח תא םייקל אל תוחפל המל .הנורחא הרעה :יניס דעיבא רמ

  ?היינחה םע ךירצש ומכ

  .יד :יבטעק באוי רמ

 

 :העבצה

 לאנתנ ,ץרפ ירוא ,הקדצ בקעי ,יבטעק באוי ,הדועמ םירפא( - )8( דעב

 )סומכ דוד ,רוצנמ הימחנ ,יקסרצנג םוחנ ,ןטסק

 ,רמע ןהכ רומ ,ימיכח ינוי ,אבכוכ רב דדלא ,סטנד לט ,ןגכ לייא( - )5( דגנ

 )יניס דעיבא

 .םויה רדסמ העצהה תא הדירומ הצעומה תאילמ

 

 טרוא םיינוכיתה רפסה יתב לוהינ תרבעה אשונב רדסל העצה .4

 תנשמ לחה רוכרכ הנחו סדרפ תצעומ ידיל חמוצ טרואו יאלקחה
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 הצעומ ירבח 3 ידי לע השגוהש ,2023 רבמטפס – ד"פשת םידומילה

 .02.08.2022 םוימ

 

 אירקמ ימ .ינויו לט לשו ךלש 4 רפסמ העצה ,לייא :יבטעק באוי רמ

 ?העצהה תא

  -ש ןייצל בייח ינא .ינא :ןגכ לייא רמ

  .לבח ,הב םינדש ינפל ?לבא תוכמסב ןכ תאז :רמע ןהכ רומ 'בג

  .ברעתמ אל יטפשמה ץעויה יטילופ אשונב :הקדצ בקעי רמ

  .בקעי ,תוינידמ וז ,יטילופ אל הז :ןגכ לייא רמ

  .תאזה העצהה ,וישכע ,אל :הקדצ בקעי רמ

  .תוינידמ לש ןיינע איה תאזה העצהה םג :ןגכ לייא רמ

 םא הלאש איה .תמדוקה העצהה לע הלאש אל איה :הקדצ בקעי רמ

 יטפשמה ץעויה הקיטילופב - יתרמא .ותוכמסב הז

  .ברעתמ תוחפ

 ונחנאו ,תוינידמ לש העצה וז תמדוקה העצהה םג :ןגכ לייא רמ

  .תוכמס רסוחב אל הזו ,הז תא לבקל םילוכי

 םישוע םתאש המו ,יטילופ הז םישוע ונחנאש המ לכ :ימיכח ינוי רמ

  .םיימש םשל הז

  .יטילופ לכה ,ינוי :יניס דעיבא רמ

 תא הפ םיאור ?םיבשותה דגנ ונחנא ,ןיבמ אל ינא :ימיכח ינוי רמ

  …המ םיאור םיבשותה .םכלש תוטלחהה

 הז הקיטילופ .ךפיהל ?םיבשות דגנ הז יטילופ המל :יקסר'צנג םוחנ רמ

  .םיבשות דעב

  .ךוניחב יטילופמ ץוח :הקדצ בקעי רמ

 ינא ,תאזה העצהה תא ונבתכשכש קר דיגא ינא :ןגכ לייא רמ

 תונויסינה לכ תורמל ,תאזה העצהה תמאב ,בשוח

 בקעי המ עדוי ינאו ,הקיטילופ יהשוזיא הל ךיישל
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 – תויתרבחה תותשרב בתכ בקעי המ יתיארו ,בשוח

 לש העצה תאז ,תיטילופ אל העצה תמאב איה

  -התוא השענ ונחנא םאש בשוח ינאו .תוינידמ

  .חחא :הדועמ םירפא רמ

 ידוהי הז ,בוט הז וליאכ ,חנאיהל רשפא ,רדסב  :ןגכ לייא רמ

  .רדסב לכה ,חנאיהל

  .םינב לודיג רעצ :הדועמ םירפא רמ

 רמוא קר ינא .ונלש העצהה תא אירקא ינא :ןגכ לייא רמ

 ,תוינידמ ליבוהל הז רוביצ ירחבנכ ונלש דיקפתהש

 ,רמולכ .ונלש דיקפתל םירטוח ונחנא תרחא

 תא תפקשמ תאזה העצהה ,תאזה הניחבהמ

 ינאו ,תחא הבשומ לש ,הבשומב בוט לש תוינידמה

 הברה לש תוינידמה תא תפקשמ םג איהש בשוח

 ינא .הזה ןחלושה ביבס םיבשויש םישנא דואמ

 ,ןודנה .טעמ אל הילע ונדבע יכ ,התוא אירקא

  -ה רפסה יתב לוהינ תרבעה

  -ןיינעמ אל הז םא :ימיכח ינוי רמ

  .תאצל לוכי התא :ןגכ לייא רמ

  .הככ םג בור םכל שי :ימיכח ינוי רמ

  .ונידלי םה םידליה .םיבשותכ ,עומשל ונל ןת :להק

  …םהל םיגאוד ונחנאש יל ינימאת :הדועמ םירפא רמ

 .הז תא םיאור אל ונחנא .הז תא האור אל ינא :להק

  …אל הז ,רפס תיבב הככ תוכמ םיפטוח םידליש

 לע תוירחאה תא יליפת לא ?הצעומל רושק הז המ :הדועמ םירפא רמ

  …וא הצעומה

 םיחלוש םהו תוכמ םיפטוחש םירוהה לע תוירחאה :להק

  …םהלש םידליה תא



 רוכרכ הנח סדרפ תימוקמ הצעומ 
 04.08.2022 םוימ  ןיינמה ןמ הצעומ תבישי
 

 41 
 

  .הרטשמל ינפת :הדועמ םירפא רמ

 ,רפסה תיב לש לוהינהמ אב אל הז ,תחא הלימ קר :ןטסק לאנתנ רמ

  .תיבה לש ךוניחהמ אב הז

  .ןוכנ ,קוידב :הדועמ םירפא רמ

  …םיכירצ םתא :להק

  .ךל רוזעי הזה ןוידה אל :הקדצ בקעי רמ

 ?לבא לוהינל ךייש הז המ :יקסר'צנג םוחנ רמ

  )דחיב םירבדמ(

  .לייא ,ךישמת .והז ,הז עגרמ שקבמ ינא :יבטעק באוי רמ

 ןויד ,עירפהל אל ךממ שקבמ ינא ,םירפא .הבר הדות :ןגכ לייא רמ

  .יל עירפת לא ,בושח

 םיריש הצור ינא .עמוש אל ינא ,לוקב רבדמ אל התא :הדועמ םירפא רמ

  .לוקה תא

 יתב לוהינ תרבעה :ןודנה .ידי לע תבשל לוכי התא :ןגכ לייא רמ

 ונת .חמוצ טרואו יאלקחה טרוא םיינוכיתה רפסה

  .תאייחב ונ רבדל

  .תמאב ,ונב םיפוצ ,הצעומה ירבח :יבטעק באוי רמ

 טרוא םיינוכיתה רפסה יתב לוהינ תרבעה :ןודנה :ןגכ לייא רמ

 הנח סדרפ תצעומ ידיל ,חמוצ טרואו יאלקחה

 רבמטפס ירק ,ד"פשת םידומילה תנשמ לחה ,רוכרכ

 ,11.8.20-ב ןוידה ןעמלו םייתנשכ ינפל :עקר .2023

 טפשמ תיבכ ותבשב ,ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ןתינ

 תא םייסש ןיד קספ ,םיילהנמ םיניינעב םירוערעל

 ידוסי לעה רפסה תיב תלעפהו לוהינל זרכמה תגאס

 הרושב .רוכרכ הנח סדרפ יאלקחה רפסה תיב ,זאד

 תטלחה תא ןוילעה טפשמה תיב םצמצ ,הנותחתה

 רפסה תיב תלעפהל הכוזה היפל םיזרכמה תדעו
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 ,םינש 5 לש הפוקת ךשמל ,טרוא תשר איה ןוכיתה

 עבקו .תופסונ םינש 5 לש הכראהל היצפוא דוע םע

 ,םירוערעה תא לבקמ אוהש ךות ,ןוילעה טפשמה תיב

 םינש 3 לע דומעת לארשי טרוא לש התייכז תפוקתש

 םתא לבא ,יתפריצ אל ירעצל ןידה קספ תא .דבלב

 םייתנש .םש בתכנש המ הזש יילע ךומסל םילוכי

 םידומילה תנש לש החתפב םידמוע ונחנאו ופלח

 ונל שיש ןוויכמ ,טרוא תשר לש הלוהינב הנורחאה

 וישכעו ןאכ איבהל םישקבמ ונחנא ,תירוביצ תוירחא

 תועצההמ תחא הניהש רדסל העצה הצעומה תטלחהל

 הבושחה אל םא ,ונשגהש רתויב תובושחה רדסל

 יפלאבו םידימלת יפלאב תעגונ איה ,ןכש .ןהבש

  .התיבה יאלקחה תא ריזחהל ,תוחפשמ

 םלועמ יאלקחה .אל םלועמ .הפ היה אל םעפ ףא אוה :ןטסק לאנתנ רמ

  .הצעומה לוהינב היה אל

 ונילא הז התיבה ותוא ריזחהל זא ,דואמ בוט זא :ןגכ לייא רמ

  .יאלקחה לש תיבה ,תרמוא תאז .הצעומל

 תא עדוי אל אוה ,הנח סדרפב היה אל המלש ,אל :הדועמ םירפא רמ

  .המ ונ ,ריעצ רוחב אוה ...ה

 האיצי יא לע םויה טילחהל ,תורחא םילימב  .רדסב :ןגכ לייא רמ

 תא להנתש תרחא וא וזכ תשר תאיצמל שדח זרכמל

 רפסה תיב תא ריבעהל אלא .םיינוכיתה רפסה יתב

 ימצע לוהינל ,שדחהו קיתווה ,ויפגא 2 לע ןוכיתה

 יפואל הזה בלשב סנכיהל ילבמ .הצעומה לש אלמ

 הלביק טרוא תשרש הדבועל ,רפסה תיב לש לוציפה

 אלל ולשמ דסומ למס ,חמוצה רפסה תיב לוהינ תא

 ךלהמה לש תיטפשמה תורשכה הרורב אלו ,זרכמ
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 אשונל סנכיהל ילבמ ,הטעמה ןושלב תאזו ,הזה

 תוטעמ אל תולאש דועו ,וב עגנ היראש יוניבה

 ריבסהל םישקבמ ונחנא .ומצע ינפב ןויד תוכירצמש

 הבושחה הטלחהה תלבק םצעבש לאנויצרה תא

 רבודמ ,תישאר .התיבה יאלקחה תא ריזחהל ,תאזה

 ליבוהל תונמדזה ףוס ףוס ונינפב הרצונ .תונמדזהב

 ךוניחה תסיפתל רושקש המ לכב ידוסיו יתוהמ יוניש

 םאש ,הזה ןיינעב קלוח ןיאש ,יל המדנ .תיבושייה

 ,םוחת לכב תוליבומ יהשוזיא תושעל םיצור ונחנא

 תונמדזה ןאכ שי .ךוניחה םוחתמ חטבו חטבו ,ונחנא

 לע יאלקחה ןוכיתה רפסה תיב ,ןיבהל ךירצ .הרידא

 .יבושייה הווארה ןולח וניה ,םינושה ויפגא

 ,בושייה תונבו ינב ,םידימלת יפלא וב םיכנחתמ

 ,תיתרבחה ,תיתוגיהנמה הדותעה תא םיווהמש

 המרב ןהו תיצראה המרב ןה ,תיאבצה ,תילכלכה

 הפ ונל שי .קלוח ללכב ונל ןיא הז לעו ,תיבושייה

 תושרהל הלוכי אל רוכרכ הנח סדרפ ,רידא רעונ

 םירקבל תושדח בתכיי יאלקחה ןוכיתש המצעל

 ובש רפס תיבכ תויצראה תרושקתה תותשרב

 יפלא דועו ,ימוימוי ןפואב תחצנמ תומילאה

  ךוניחו תוניוצמל םיפאושה בא יתבו םידימלת

 תאז .םפכב לווע אל לעו אוושל םימתכומ ,יבטימ

 ,רפסה תיבל ותמשנ תא ןתונש הארוה לגס דצל

 .תומילא ירקמ דצל ,ימוימוי ןפואב םילוכסת הווחו

 .והז .ןאכ דע ,ןאכ דע ,ןאכ דע – םירמוא ונחנא

 ,טרואו סייו וקנרב ,םויה דע םויה ולעפש תותשרה

 םהידיל לוהינה תרבעה ךלהמש םויה דע וחיכוה אל
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 טרבלא רמא הז לעו .הטעמה ןושלב תאזו ,חלצ

 םעפ הלועפ התוא לע רוזחל הז ףוריט – ןייטשנייא

 האצות היהת אל .הנוש האצותל תופצלו םעפ רחא

 תרבעה .תרחא תשרל הז תא ריבענ םא הנוש

 הנח סדרפ תצעומש רדשת ,הצעומל התיבה יאלקחה

 יתלב קלח חמוצהו קיתווה יאלקחב האור רוכרכ

 וז ינשה לאנויצרה .העשה וצ הז .הנממ דרפנ

 שממ אל יכ ,ונתעידי בטימל םויהל ןוכנ .הלכלכה

 השעמל וניאר אל ,הלאה םינותנב ונתוא םיפתשמ

 םיפסכה רוזחמ ,רפסה תיב לש לוהינה תוח"וד תא

 .ח"ש ןוילימ 30-32-כ לע דמוע יאלקחה ןוכית לש

 ונתעידי בטימל הבוג תיחכונה תלהנמה ,טרוא תשר

 3% לש לוהינ תרוקת זרכמה יכמסמ ךמס לע

 .הנשל ח"ש 900,000-ב םומינימב רבודמ .םייתנש

 הז יכ ,תולעל לוכי הז לבא ,ח"ש ןוילימ 30 לופכ 3%

 5 לש ליפכמ לע םירבדמ ונחנא .32 םג תויהל לוכי

 ןתינ תולקבש םימוכס ,ח"ש ןוילימ 4.5 לש םינש

 בטימל ,וזמ הרתי .ימצע לוהינ ידי לע םתוא ךוסחל

 הצק קר הז ,בטיה הזה אשונה תא ונדמלו ,ונתנבה

 לע ןלוכ ןה םויה תומייקה לוהינה תוטיש .ןוחרקה

 לכל .השעמל רדגומ הז הככ ,ךוניחה תלכלכ תרהט

 ,היצרטסינימדאה תמרב ןה ,םינקת םינתינ רפס תיב

 יכ תונידעב רמאנ ונא .הארוהה תועש תמרב ןהו

 ריזחהל ,היהי ךכו יוצרו רשפאו ןתינ הז ףיעסב

 ןה ,רפסה תיב תוכיא רופיש תבוטל ח"ש ינוילימ

 רופיש ,ךכמ רתויו ,הלהנמהו רזעה תוחוכ תמרב

 ןוכסיח םג ,רמולכ .רפסה תיב לש הארוהה תוכיאב
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 םאתהב תיתימא הרשעה םגו ,לוהינה תרוקת לש

 הז םא קפסו הל םיאכז ןוכיתה ידימלתש םינקתל

 הזו ,היגוגדפה אוה אבה לאנויצרה .לעופב הרוק

 תותשר רובע .םלוכמ בושחה ילואש קרפה ילוא

 אוה .וניבת ,דיחי ןב אל אוה יאלקחה ןוכית ,לוהינה

 םיינוכית רפס יתב תואמ ילואו תורשע ךותמ דחא

 תוהובגה םילימה תורמל .םדי לע םילהונמה

 ופוסב ,תובידנ הרואכלה תועצהה תורמלו ,םיזרכמב

 ,תודימלתהו םידימלתה ,םיימוקמה םירומה רבד לש

 םיכרצה םהמ םלוכמ בוט םיעדויש הלא םה

 תוינכת תא םינובש הלא םה .םייתימאה םייכוניחה

 ייתובר הפ םיכירצ ונחנא םאה .תוידוחייה הרשעהה

 דציכו הליהקה יכרצ םהמ ונתוא דמלת טרוא תשרש

 ונחנא םאה .תידדה הרזעב ,הב בלתשהל ןתינ

 תוינכת תא ונרובע עבקת דיתע תשרש םיכירצ

 ?םיבשחמה ...ה תומגמ תאו הקיטובורה וא רבייסה

 ונתניי םהלש ,רפסה תיב ילהנמ .אל שממ ,אל

 המרב ןהו תילכלכה המרב ןה ,לוהינ תויוכמס

 תיבג חור עויסב יאמצע לוהינ ,הימונוטוא ,תיגוגדפה

 חתפל ולכויש הלא םה ,הצעומה לש ךוניחה ףגא לש

 תיתרבחה ,תיכוניחה חורה יפ לע תוינכתה תא

 תויהל םיכירצ אל ונחנא .הזה בושייה לש תיכרעהו

 דלי תויהל ךירצ אל ינא .דחא ףא לש םיגרוח םידלי

 לש אלו ,דיתע תשר לש גרוח דלי אלו טרוא לש גרוח

 לוהינה תאו םידליה תא ריזחהל הצור ינא .למע תשר

 תאז ,הז תא תושעל םיכירצ ונחנא .התיבה ונילא

 .ונלש בושייה הז ,ונלש םידליה הז ,ונלש הצעומה
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 םא .יביל יקמעמ הרימא הפ שי ,הקיטילופ הפ ןיא

 ונחנא םא .ךרדה תאז ,ךוניח ליבוהל םיצור ונחנא

 ודמלי םינש דועבש ךלהמ והשזיא רדשל םיצור

 ,םיכירצ אל ונחנא ,זרכמל האיצי .ךרדה תאז ,ותוא

 .ןויגיהו תונגוה אוה אבה ףיעסה .יתרמאש המ הז

 הדיחיה הדוקנה תאזו 31.10.23-ב ,האבה הנשב

 תוריחב וכרעיי ,הקיטילופ לע הבב רבדמ ינאש

 תושארל תוריחב ,ץראה יבחרב םג ומכ ,בושייב

 וא ויתופיאש םע תחאו דחא לכ .הצעומלו הצעומה

 םיישדוח ,1.9.23-בש תעדה לע הלעי אל .היתופיאש

 תיב תא להנל תרחא וא וזכ תשר לחת ,תוריחבה ינפל

 5-לה היצפוא םע ,םינש 5-ל חמוצה יאלקחה רפסה

 השאר תא השעמל תלבוכ איהש ךות ,תופסונ םינש

 תויהל לוכיש רדסהל ,הצעומה תאו ידיתעה הצעומ

 תיתליהקהו תיכוניחה הסיפתל ןיטולחל דגונמ

 הצעומש בשוח רקובב רחמ ינא םא .ילש תיכרעהו

 תא ריזחהל הכירצ רוכרכ הנח סדרפ תימוקמ

 םינש 10-ל לובכ ינא רקובב רחמו ,התיבה יאלקחה

 ןושלב דיגנ אוב ,םויה דעש בשוח ינאש תשר וזיא םע

 ימ הדובע וזיא ושע טרוא אלו וקנרב אל ,הטעמה

 לע זרכמל האיצי .הזה בצמל ןכומ אל ינא .המכ עדוי

 תוריחבהש העשב ,תינוציח תשרל לוהינ תרבעה

 אל .תינויגה אלו תנגוה אל איה ,חתפב רבכ תואצמנ

 ,םויה רבכ רדסל העצהה תא םילעמ ונחנא םניחל

 לע ,האבה םידומילה תנש תחיתפ ינפל תצקו הנש

 עקרקה תא ןיכהל ןונכתה יתווצל רשפאל תנמ

 חורה ךלה תא בטיה ףקשתש ,ירמגל השדח תואיצמל
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 דוע דיגהל הצור ינא םוכיסה ינפל קרו .יבושייה

 ינאו ,הטלחהה תעצה תא וחקית םא ,תחא הלימ

 ןבומכ ,םירוהה תגהנה לש םיגיצנ םג הפ שיש האור

  -הטלחההש

  .רבדל םהל תתל ךירצ :יניס דעיבא רמ

 דוע הפ שי הנה .רבדל ךירצש ימל ןתינ ונחנא ,היינש :ןגכ לייא רמ

 םג וניבת םא .ךירצ םא ונמזהש םישנא המכ

 תא םג ללוכש תווצ הנובו ןובשחב תחקול העצההש

 ,תיבושייה םירוהה תגהנה וא יבושייה םירוהה דעו

 תא ןבומכו ,םיידוסיה רפסה יתב לכ םשמ םיעיגמ יכ

 גיפהל הז ,םילהנמה דצל ,יאלקחה רפס תיב תגהנה

 יכ ,רמאנ םוכיסל .תוששח ול שיש ימל תוששחה תא

 רמוא ינאו ,ונינפל ,הטלחהה תעצהל םישגינש ינפל

 הפ שי ,תועמשמ תובר לבא תונידע םילימב הז תא

 ריכזמ ינא .הנוילע תופיחד תמרב תיבושיי המישמ

 אלו ,רפסה תיב תא ותיבשה שדוח ינפל קרש םכל

 .ונשפנב איה תיבה יאלקחה תרזחה .הנושארה םעפב

 בשויש ימ לכל רמוא ינא םג הזו ,יאלקחה רפסה תיב

 הנח סדרפ לש הרתכב םימולהיה דחא אוה ,הפ

 ידכ ,הנשויל הרטע בישהל ןמזה עיגהו ,רוכרכ

 הווקת ונב שי .קוחרמל בוש ץוצני הזה םולהיהש

 םינימאמ ונחנא תמאבו .הרקי הזש הנומאו תיתימא

 ירבחל ןאכמ םיארוק ונחנא ךכיפלו ,םלש בלב הזב

 אלו ,םינופצמו םביל וצ יפל עיבצהל הצעומה תורבחו

 ,2023 רבמטפסב .רחא וא הזכ יטילופ לוקיש יפל

 יולת הזו ,ייתובר הירוטסיה תושעל םילוכי ונחנא

  .הבר הדות .ונב קר
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  ...הירוטסיהה תא ול דיגת ,לאנתנ :הדועמ םירפא רמ

 תגיצנ ןאכ שי ,רבדל יטפשמ ץעויל ןתא ינאש ינפל :יבטעק באוי רמ

  .השקבב ,תוקד יתש ,תחא הקד ,ןתינ הל םגש םירוה

 סכלא ,ונלש גיצנ םג שי ,הל דגנכ .באוי ,היינש קר :ןגכ לייא רמ

 ינא .הנש 13 ךשמב רפס תיב להנמ היהש ןרובלא

 הלעמ התא םא  .וירבד תא דיגי םג אוהש שקבמ

 .ןכ םג ותוא הלעת ,התוא

  )דחיב םירבדמ(

  .יטפשמה ץעויה לש תוסחייתה הצור ינא :יבטעק באוי רמ

  .רבדל הצור םג ינוי :ןגכ לייא רמ

  ?דיגהל הצור הצעומה ירבחמ והשימ :יבטעק באוי רמ

  .דיגהל הצור ינא םג .ןכ ,ןכ :ימיכח ינוי רמ

  .דיגהל הצור םג ינא :יניס דעיבא רמ

  .רבדנ הז ירחאו רבדל יטפשמה ץעויל ןתינ :אבכוכ רב דדלא רמ

 היה אל הז םעפ ףאש ,ריבסהל לוכי לאנתנ לבא :הדועמ םירפא רמ

  .הז תא ריבסת .ונלש

  ...ינא הטלחהה תעצה תא לבא :יקסר'צנג םוחנ רמ

  .הטלחהה תעצה תא דיגנ ונחנאו ןוידה תא רומגנ :ןגכ לייא רמ

 הנח סדרפב ןוכית רפס תיב היה ,הירוטסיה תצק :ןטסק לאנתנ רמ

 .ירוזא רפס תיב ול וארק ,הצעומה ידי לע להונש

  -לוהינב ןולשיכמ האצותכ

  .םירע דוגיא היה הז .הצעומה לש אל .ןוכנ אל :ןרובלא סכלא רמ

  .רדסב ,םירע דוגיא :ןטסק לאנתנ רמ

  .היה דוגיאה ךכ רחא ,ולה :הדועמ םירפא רמ

  .עיגה סכלאש ףיכ הזיא :ןגכ לייא רמ

 הזה אשונב .הצעומה לוהינל רבעו קרפתה דוגיאה :ןטסק לאנתנ רמ

 זא תרג ,הפ תרג אל התא יכ ,ךממ בוט רתוי ינא
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  .ץוביקב

  .הנח סדרפב תרג התא קר :סטנד לט רמ

  ...תעגה התא ,ונרג ונחנא :הדועמ םירפא רמ

 תיישרדמ םגו ...הנח סדרפ תא םיקהש דחא התא :סטנד לט רמ

 ?תמקה תובוחר דוע הזיא .תמקה התא םעונ

  .רבדל ול ןת :הדועמ םירפא רמ

  .תמאל רבדמ אל אוה לבא :סטנד לט רמ

 רבדמ אל התאשכ ךל עירפא ינא זא ,ול עירפמ התא :הדועמ םירפא רמ

  .הצור אוה המ רבדיש ?תמאל

 הצעומה תלבוהב היה םירע דוגיא ,לכ םדוק :ןטסק לאנתנ רמ

 דוגיאה .הנשיה הצעומה ידרשמב הפ בשי ,תימוקמה

 ,לשוכה לוהינהמ האצותכ .הצעומל רזח הזו קרפתה

  -סכלא דואמ ןוכנ הז

 ...יפר'ג םולשבא :רוצנמ הימחנ רמ

  .קוידב ,יפר'ג םולשבא ,ןכ :ןטסק לאנתנ רמ

  ...ש ירחא הברה היה הז :ימיכח ינוי רמ

  .רבדל ול ונת ,יד :הדועמ םירפא רמ

 םע דחוא הז ,בוט אל היה לוהינהש הזמ האצותכ :ןטסק לאנתנ רמ

 יאלקחה םע דחוא הז ,רוג ...לש ונמזב יאלקח

 רפס תיב רתוי ןיא ,זאמו .בוט אל לוהינמ האצותכ

 היה אל םלועמ ומצעלשכ יאלקחה .הצעומה לוהינב

 ...קרפתה הזש דע הכורא הפוקת היה אוה .הצעומב

 סייו וקנרב ומכ ,תויאמצע תותשרל רבע הז ירחא

 קר ינא .הירוטסיהה ןיינעל לכ םדוק הז .'וכו 'וכו

 תאבה התא ,םיילכלכה םינותנה יבגל לאוש יתייה

  .יתימא ירפסמ סוסיב םוש ילב םתוא

  .עיבצהל הצור ינא :יבטעק באוי רמ
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  .עגר :ימיכח ינוי רמ

  .ןיידע ןוידל הז תא ונחתפ אל :הקדצ בקעי רמ

  ?הזה רבדה הז המ ,הלימ דיגהל יתוכז ?המל :יניס דעיבא רמ

  .עיבצנ ךכ רחא ,ןויד היהי םדוק :ימיכח ינוי רמ

 בשוח אל .םויה רדסמ הז תא ריסהל שקבמ ... :הקדצ בקעי רמ

  .הלהנהב ,םירוהב ,םידליב קחשל הככ ךירצש

  .םיקחשמ םתא הז ,םיקחשמ םתא הז :ימיכח ינוי רמ

 ?הטלחה תאזכ לע ועיבצי תוקד 5 ךותש הצור התא :הקדצ בקעי רמ

  ?םיצור םתא המ םיניבמ םתא

  .ךפיהל ,ךפיהל ,אל :ימיכח ינוי רמ

 םויה קוידבו ,הז לע םתבשח ןמז הברה ךכ לכ :הקדצ בקעי רמ

 ?םידלי ונחנא ,המ .תמאב ,ונ ?הז תא םתאבה

  ?אל המל :רמע ןהכ רומ 'בג

  .םירוהב םיקחשמ אל ,םידליב םיקחשמ אל :הקדצ בקעי רמ

  .םיקחשמ םתא :ימיכח ינוי רמ

  .ךוניחל וזכ הרוצב הקיטילופ םיסינכמ אל :הקדצ בקעי רמ

 התא המ זא .רמוא התאש המ תא לבקמ ינא ,ייקוא :סטנד לט רמ

  ?...הככ ךישמהל ,רמוא

 ישנא שי .םויה רדסמ הז תא ריסהל רמוא ינא :הקדצ בקעי רמ

 ,ןודל םילוכי םה ,קודבל םילוכי םה זא ,עוצקמ

 הרוצב ךוניחב םיעגונ אל ...םה המ עמשנ ךכ רחאו

  .תאזה

 עדוי התא .הזב ןודל ...הדבוע םתעבק םתא לבא :סטנד לט רמ

 עדוי התא ...זרכמהש עדוי התא ,םדקתמ זרכמהש

  .דואמ בוט הז תא

  .ןתמו אשמל חותפ אל הז ... :יבטעק באוי רמ

  .רדסל העצההמ קלח ינא ,באוי :ימיכח ינוי רמ
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  .באוי ,באוי :ןגכ לייא רמ

  .םויה רדסמ הז תא דירות ,באוי :הקדצ בקעי רמ

  .העצהה תא שיגה לט םגו העצהה תא שיגה ינוי :ןגכ לייא רמ

  .רדסל העצהה לע םותחש ימ :יבטעק באוי רמ

  .דחיב תוקד 10 לבא :הדועמ םירפא רמ

  ?רושק הז המ :ןגכ לייא רמ

   )דחיב םירבדמ(

  ...םויה רדסמ םידירומ םא ,אל שממ :הקדצ בקעי רמ

  .ןויד ןיא :הדועמ םירפא רמ

 הבשחמו תוירחא ךותמ קרו ךא איה רדסל העצהה :ימיכח ינוי רמ

 ירבחש ומכ ,םויה הטלחה השענ אל םא .הקומע

 המ .םינש 10-ל ונמצע תא םיעבקמ ונחנא ,רמא

 התיהו ,תרדוסמ התייה הלהנהה םא ,הרוקש

 ךירצ רבכ היה זרכמ ,2023 רבמטפס תא תננכתמ

 םילוכי ונחנא ןיידעו ,90-ה הקדב ונחנא לבא .תאצל

 ונחנאש תוחפל ךרדהו ,ךרד יהשוזיא לע טילחהל

 ןולח התייה רוכרכ הנח סדרפו .התוא םיעיצמ

 רפס תיבב םג ,יצראה הווארה ןולח ,ךוניחב הווארה

  .םעונ תיישרדמ םגו יאלקח

  .רוזחי הזו ,בושי הזו :ןגכ לייא רמ

  ...יאלקח היה הז :ןטסק לאנתנ רמ

  .םידלי 2,000 ?רוזחי ךיא :סומכ דוד רמ

  .ינויל עירפת לא :ןגכ לייא רמ

 )דחיב םירבדמ(

  .ךתוכז אל וזו הצעומ תרבח אל תא יכ ,ךתוכז אל :יבטעק באוי רמ

  .הפ רבדל האב ינא :להק

  .ללכב רבדל הלוכי אל תא :יבטעק באוי רמ
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  .רבדל הצור ינא :להק

  .הלוכי אל תא :יבטעק באוי רמ

  ?רבדל רשפא שורבה לעו ,החילס :להק

  ?החילס :יבטעק באוי רמ

 רשפא ,הככ וא הככ ותוא זיזהל םא ,שורבה לע :להק

  ?רבדל

  .טילחהל ולש תוכמסה הז לבא :הדועמ םירפא רמ

  .ירבדת אלו רבדל תיאשר אל תא יכ ,יעירפת לא :יבטעק באוי רמ

  .יתערפה אל ,ךממ תשקבמ ינא זא :להק

  .לכה הז ,ירבדת אל :יבטעק באוי רמ

  .םירוה תגהנה רבדתש ,םירוה דעו :יניס דעיבא רמ

  .רבדת אל איה :יבטעק באוי רמ

  ?המל לבא :יניס דעיבא רמ

  .לכה הז ,רבדת אל איה יכ :יבטעק באוי רמ

  ?עמשנ אלש המל :יניס דעיבא רמ

 לש ןויד אל הז ...והשימ וישכע יל ואיבה םא יכ :יבטעק באוי רמ

  .הז תא רומגל הצור ינא .ללכב רוביצה

 הז .לשכנש ירוטסיה ירוזא רפס תיב תא ןייצ לאנתנ :ימיכח ינוי רמ

 תנידמ .איקב אל ינא .הנשיו הכורא הירוטסיה

 הסיפתב םג ,ילכלכה דצב םג המדקתה לארשי

-ה תונשמ חטבו 70-ה תונשמ .לוהינב םגו תיכוניחה

 רגש החמומ ונל שי ,ףסונ רבד םג יתישע ינא .60

 ,קחצת .רקול הירא ול םיארוק ,רוכרכ הנח סדרפב

  .רפס תיב להינ םדא ןבה ,קחצת

  .להנמ ןיידע :ןטסק לאנתנ רמ

 אוה .תראפתל ,ימצע לוהינב רפס תיב להנמ ןיידע :ימיכח ינוי רמ

 .רפס תיב לוהינ לש ילכלכה דצב םג םיחמומה דחא
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  .התומעל ךייש הז

  .תיאמצע התומע וז ,אל :ןטסק לאנתנ רמ

  .דיגהל יל ונת ,רדסב :ימיכח ינוי רמ

 ינאו העבצהל הז תא הלעמ ינא ,וכישמת םתא םא :יבטעק באוי רמ

  .והזו הירחא סטנד .רמוג

  .תלאוש ינא ?והז המל :להק

  .לכה הז ,רוביצ לש ןויד אל הז ,רבדל הלוכי אל תא :יבטעק באוי רמ

  .רוביד תושר לבקל הלוכי ינא :להק

 השוע אל ינאו לוממ והשימל ואיביש ,הלוכי אל תא :יבטעק באוי רמ

  .ןויזופמיס

 רתוי ,ולש העדה המ קוידב עדוי ינאו ,ל"וחב דחי  ... :ןטסק לאנתנ רמ

  .ךממ בוט

  .ולש העדה המ עדוי ינא :ימיכח ינוי רמ

  .עמוש תייה ,ןאכל ותוא איבמ תייה םא :ןטסק לאנתנ רמ

 )דחיב םירבדמ(

  .ינוי ,רצקתו ךישמת זא :יבטעק באוי רמ

 .יל םיעירפמ ,רשפא יא לבא :ימיכח ינוי רמ

  .רדסב אל הז :יבטעק באוי רמ

  .ילש םירבדב םיסנכנ ?השעא ינא המ ,יל םיעירפמ :ימיכח ינוי רמ

 תאה עטמ התאש םיגשומ רמוא התא לבא ,ינוי :ינדרי הירוא 'בג

  .ןוכנ אל הז ...רוביצה

  .הצור אוה המ דיגיש :הדועמ םירפא רמ

 ימצע לוהינ ...ןיב לדבה שי .דחא ףא ...אל ינא :ימיכח ינוי רמ

 הז .ימצע לוהינ הז םהל שיש ...ביצקתה ,יגוגדפ

  .רדסב

  .תרבע התאו תוקד 5 ךל שי :יבטעק באוי רמ

 ינא המ ,יל םיעירפמ .תוקד 10 יל שי ,תוקד 10 יל שי :ימיכח ינוי רמ
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 לע רבדמ אל רבכ ינא .רבדל םינתונ אל ,תושעל לוכי

  .תויוטש

 ישיגמ םה .םירבדמ אל ,דוד , ןוידל הז תא ונחתפ אל :יבטעק באוי רמ

  .והזו העצהה

 הז תא להנמ אוה ןוכנ ,יצראה החמומה ,הירא ותוא :ימיכח ינוי רמ

 לש הטישה תא תושעל םילוכי ונחנא ,התומע ךרד

 ,רוכרכ הנח סדרפ לש ונלש התומע ,תימוקמ התומע

 חקית אלו ,ונלש םישנא םע רפסה תיב תא להנתש

 היהנו ,הזה ףסכה תא ךוסחנו ,6% וא 3% לש הרוקת

 תיב יתיאר אל ינא .ימצע לוהינ םע ,ונמצעל םינודא

 ןתלבוהש תונגפה 2-ב תייה ,ךל רמוא ינא ,טרוא רפס

 ידיל ואב םהש יתיאר אל ינא ,תשר התוא דגנ ,ןתוא

 היה אל דחא ףא .ונלש םישק יכה םירבשמב יוטיב

 ןובשחו ןיד והשזיא תתל אב אל דחא ףא ,בושייב הפ

  .תועצה עיצהל וא לפטל וא

  )דחיב םירבדמ(

  .הצעומ רבח אוה ,רבדל ועירפיש רשפא יא :ןגכ לייא רמ

 לוכי ינא ,םיבשותה תא איצוהל הצור אל ינא :יבטעק באוי רמ

  .יניבת ,הצור אל ינא ,ךתוא איצוהל

 ךותמו ,ןכל .הצור איה םא לבא רבדל ךכ רחא הל ןת :ימיכח ינוי רמ

 הזה ךילהתה תא רוצעל םיצור ונחנא ,תוירחא

  .2023-ל ןכומ ונל היהיש

  .הטלחה תעצה םכל שי :יבטעק באוי רמ

  .העצהה לע םותח לט ,הצור לט :ןגכ לייא רמ

 םירבחה רבכ יכ .לט ,רצק לבא ,םג העצהה שיגמ :יבטעק באוי רמ

  .רבד ותוא תא ונעמש ,ךלש

  ...ינא :יניס דעיבא רמ
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  .וצה לע םותח אל התא :יבטעק באוי רמ

  .הלימ יל ןת ,באוי :יניס דעיבא רמ

  .ןוידל חותפ אל הז ,ןיא :יבטעק באוי רמ

   ?המל ,המל :יניס דעיבא רמ

 ינאו ,תוביצי לע הברה םירבדמ – דחא .םירבד המכ :סטנד לט רמ

 תאצל ,תאז םע דחי .תוביצי הלימה םע םיכסמ

 הפוקת ךשמל תוביציה יא קוידב הז ,זרכמל וישכע

 תשרש חיטבמ אל דחא ףאו ,הכורא דואמ-דואמ

 תיעיבר ,תישילש תולעב תויהל הלוכי ...הכזת טרוא

 .ךירצש ומכ זרכמה להנתי אל םא ,ןוכנ תישימחו

 .התיבה תוכשומה תא ריזחהל לוקיש םג הז ןכלו

 יתב 2 וא דחא רפס תיב םויה תלהנמה ...ינשה רבדה

 הירוא לבא ,םינטק רתוי ןוכנ ,םיליבש תא םג ,רפס

 איה .הזה ךלהמה תא ליבוהל טלחהב הלוכי ינדרי

 ,תועמשמה המ תעדוי איה ,רפס תיב רבכ תלהנמ

 לאנתנש המ ןוכנ אל םג הזו ,רפס תיב לש םילעב

  .ןויסינ הל שי זא .רפס תיב לש לוהינ ןיאש ,רמא

 אל תאזה העצההש הרמא איה זא ,ןויסינ הל שי :הקדצ בקעי רמ

  ...הנוכנ

  .ןויסינ הל שי :סטנד לט רמ

  .ןויסינ הל שי ?םכל חונש יתמ ןויסינ הל שי :הקדצ בקעי רמ

  .סחייתהל היעב יל ןיא :ינדרי הירוא 'בג

 ,םינטק רתוי םנמא רפס יתבב ,ןויסינ הצעומל שי :סטנד לט רמ

 ןורחאה רבדה .הז תא תושעל רשפא יאלקחב םג לבא

 לע ךישמהל רשפא יא .יוניש והשזיא שרדנ תמאב הז

 אל דחא ףא ,םעפ בושש םג המ .טמוטוא סיסב

 אל דחא ףאש הווקמ ינא .טרוא תשר תא הפ חיטבמ
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 אל ,הבוט ,עדוי אל ינא .טרוא תשר תא חיטבמ

 םיסנכנ ,םיעדוי םלוכש יפכ .זרכמב עבקיי הז ,הבוט

 וזש בשוח ינא .ונממ םיאצוי ךיא םיעדוי אל ,זרכמל

 .םידליהמ רחא רסמ ריבעהל תונמדזה תמאב

 ,הצעומה ,םילהנמה ,תווצה ,םש םיאצמנש םירומה

 תויוכמסה תא םילידגמ ,ךפיהל ונחנא ,דחיב םלוכ

 םילהנמ םתואו םש םיאצמנש םירומ םתוא לש

 ,םוימוי םש םיאצמנש םירומהו םוי םויב םילהנמש

 אל הצעומה .תוחורה ךלה תא םיריכמ ,םיניבמ

 תתל הרומא הצעומה .הזה רבדה תא להנל הרומא

  .הכימתה תא

 רושקש המ לכב ,בגא ךרד ,םויה תנתונ םג איה :ןגכ לייא רמ

  ...ה לכ תא םישוע ונחנא ,יוניבל

 הז .םידליל רוזחי לודגה וקלח זא ,ךסחייש ףסכב :סטנד לט רמ

 אוהש והשמ אל הז ,םימלשמ רבכ ונחנאש ףסכ ותוא

 לבא .רתויל תורשפא ונל התיהו יאוולה .רבעמ

 דליו דלי לכל עיגי זא ,םינתונ רבכש ףסכ ותואמ

 תווצ ישנא תחקל ונל ראשיי ןיידעו ,ףסכ רתוי

 ןימאמ אל הקדצ .הזה לוהינה תא ליבוהלו םיבוט

  ...הזו 'תויוטש' ךלש תורימאה לבא ,הזב

 ףסכ רתוי ולבקי אל .םינוכנ אל םירבד רמוא התא :הקדצ בקעי רמ

  .חיטב אלו

  )דחיב םירבדמ(

 םתייה ,תאזה העצהה תא העיצמ התייה רגה םא :ןגכ לייא רמ

  .קיפסמ ,סאלח זא ...דיה תא םימירמ

 הבוגת לכו ,התא ימ הארמ שממ אוה ךלש לוזלזה :סטנד לט רמ

  .ךלש
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  ?תמייס ,לט :יבטעק באוי רמ

 םתס אל הז .העצהה תא יתארק ינא ,ייתובר וארת :אבכוכ רב דדלא רמ

 ינא הנממ קלח ,םלוכ םע םיכסמ ךכ לכ אל ינאש

 םכל דיגהל הצור ינא ...3 ףיעסל םיכסהל לוכי

 איה העצהה .םירבדה תא האור ינאש ךיא ,והשמ

  .הרהזא רורמת איהש ינפמ ,המצעשכל הבוט

  ?יאמ אלא :ןגכ לייא רמ

 התסירק לע הארמ איהש ינפמ הרהזא רורמת איה :אבכוכ רב דדלא רמ

 .ידוסי לעה ,רוכרכ הנח סדרפב ךוניחה תכרעמ לש

 לש ךילהת הז ,ליחתה אל הזה רבדה ...האור אלש ימ

 האור התאו ,םינש המכ ינפל ...ב ליחתהש הסירק

 םינשב ענמ ידעצ רפסמ ושע אל יכ ...אוהש ותוא

 העצה עיצהל םילוכי .הז תא רוצעל תונורחאה

 ,תוניצרב .רבד םוש להנל הלוכי אל הצעומה ,ריבעהל

 יכ ,המל ריבסא ינא ףכית .תיתרהצהה המרב בוט הז

 תאצמנש הצעומה לבא .יטנוולר אוה הפ 3 ףיעס

 םיקסעתמש ולא ,הייריעב שיש םינונגנמב םויה

 עויס םיכירצ ונחנא עגרכ ,םירהל םילוכי אל ךוניחב

  .הרירב ונל ןיא ,ינוציח

  .4 ףיעס הז :ןגכ לייא רמ

  .ריבסהל הצור ינא .רבדמ וישכע ינא ,היינש יל ןת :אבכוכ רב דדלא רמ

  .תארקש יתבשח ,אל :ןגכ לייא רמ

 לע בושחל ךירצ ...עגרכ יל בושח 3 ףיעס .יתארק ,ןכ :אבכוכ רב דדלא רמ

 םא הנשמ אל הז יכ .םייניצר רתוי הברה תונורתפ

 .אל וא הצעומה לש היהי לוהינה םא רבד לש ופוסב

 םיכסהל אלו בשוח ינאש המ תא רמול בייח ינא

 היעבה ,ינש רבד .ןושאר רבד הז ,יטמוטוא ןפואב
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 ליחתמ אל יאלקח רפס תיב הז רתויב הלודגה

 רובעל ךירצ יאלקחה רפסה תיבו ,ךילהת הז ,םויהמ

 הז ,יתוהמ רתוי הברה לוציפ הז ...ידוסי יוניש

 סדרפב הרירב היעב ונל ןיא ,םידומיל ...ש לוציפ

 תא ...ל ךישמהל םיצור ונחנא םא ,רוכרכ הנח

 שי .ותוא לצפל םיבייח ונחנא ,ךוניחה תאו בושייה

 אצוי ינא .יאלקח רפס תיבב םידלי 2,000 םויה

 ינאש המ יפל דומלל םיאב 1,200-1,300-ש החנהמ

 תא ריבעהל רתוי לבא דומלל םג םיאב רתיה .קדוב

 תוטלחה לבקל ךרטצנ ...150-כ שי םכותמש ,ןמזה

 ,החבשה ילטיהמ םיביצקת תחקל ,ךשמהב תושק

 יעוצקמ ינלמע רפס תיב תונבל 10% דע ונל רתומ

 גיצהל םיצור ונחנא םא ,םידלי 800-1,000-כ ליכיש

 ךרואל הסירקב ונחנא ,אלו ...הזה רושיאה תא

 3 ףיעסש ?תאזה העצהב הפ בושח המ ,ןכל .םינש

 .ךרעיהל ליחתהל וישכעמ ,םיקהל םיכירצש ...הז

 הברה היעב וז יכ  ,רחא לוהינל ריבעהל רמוא אל ינא

 עיגי תווצהש ,תועצה עומשל הצור ינא .תיניצר רתוי

 ,םינש המכ ךשמב ןהילא יתעגה ינאש ,תונקסמל

 םישנ םא רוזעי אל הז .לודג ...תושעל םיכירצ הפש

 1,000-ו הפ 1,000 לש ילאמרופ לוהינב םידליה תא

 השוב אל הז ,ידוסי רתוי הברה והשמ ךירצ .םש

 רפס תיב םיקהל רחא םוקמב ,בושייה ברעמ דיגהל

 ינאש םיפוג רפסמ םע םימכסהל עיגהל רשפא ,ינלמע

 םילוכי ולאה םידליה דיתעבש ,תושיגפב םתיא עגרכ

 המ .םוזיל ךירצ לבא ,תושעל רשפא .םש דובעל תכלל

 יכ ,שאונ בצממ האב תאזה העצהה ,וישכע הרקש
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 .רומח רתוי האבה הנש םג ךשמל הז תא וארת םתא

 ונמזבש ,םירוה דעו ר"ויכ ,באוי בשוח ינא ןכל

 םוחתב היה הז ,בוש לבא ,לודג דואמ םודיק םתישע

 ... ,ירמגל רחא םוחת לע םירבדמ ונחנא םויה .יזיפה

 יגוגדפ לוהינ לע רבודמ הפ ...ה תא קפסת הצעומה

 ויצוסה תכרעמה תא הנבה םע ללוכש ,ףיקמ

 המ ןיא .ימוטוכיד בושיי הזש ,בושייה לש תימונוקא

  ...תושעל

  .דדלא ,רחא ןויד הז לבא :יבטעק באוי רמ

 ...יתבמ 25%-ו ,המל דיגהל הצור ינא לבא ,אל :אבכוכ רב דדלא רמ

 םיזקנתמ רבד לש ופוסב םה ,החוורה יתוריש יזכרמ

 רתויש ,רתוי הרהזא רורמת הז ...רבדה ,ןכל .ןאכל

  ...בושחל ךירצ

 ןויד הז ,ןושאר רבד .הרצק םייניב תעצה יל שי :יניס דעיבא רמ

 ,ןושאר רבד .םירבד המכ דיגהל הצור עגר ינא .בושח

 ןוכית רפס תיב םינוב אל ונחנאש רבועש םוי לכ

 ,עקרק שי ,האצקה שי ,לבח .היעבה תא ריבגמ ,שדח

 תא רוזגל רבכ םירומא ונייה ,רבועש םוי לכ .ףסכ שי

 רבכ םא ,ינש רבד .םשל ונעגה אלש לבחו טרסה

 היגרנאה תא ונעקשהו ונכלה רבכ םא ,לוציפל ונכלה

 םייגוגדפ םינכת הזיא בושחל יוארה ןמ זא ,לוציפב

 יתבמ דחא לכו רמא דדלאש רתיה ןיב ...םיקוידו

  .דיגהל הלימ יל ןת .רפסה

  .םילימ 100 ?הלימ המ :הדועמ םירפא רמ

  .וישכע יב עגופ התא :יבטעק באוי רמ

 ךוניח דעב ינא ,המאלהה אשונל .םייניב תעצה ,אל :יניס דעיבא רמ

  -תאז םע דחי .ירוביצ
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  .הטלחהה תעצה תא אירקהל ונל ןת :ןגכ לייא רמ

 דעבו ירוביצ ךוניח דעב ינא .הלימ ,ןגכ לבא ,עגר :יניס דעיבא רמ

 דואמ הז ,רבד הזכ תושעל ,תאז םע דחי .המאלה

 תורמל ,הצעומכ ונלש תולוכיה םע דוחייב ,בכרומ

 תכלל הז ,ךירצש בשוח ינאש המ .יטרקומדב ןויסינה

 םוקמל םיכלוה דחא םע ,לוציפב תוחפל לש םוקמל

  ?רבדל אל המל ?המל .אל ינשה םע ,הזה

  .התוא םימכסמ ונחנא ,ונלש העצהה :ןגכ לייא רמ

  .רבד ותוא םירבדמ םלוכ ?הטלחהה תעצה המ :יבטעק באוי רמ

  .שאר דבוכב יתעמש .עגר ונל ונת :ןגכ לייא רמ

  .לייא ,ןכ :הקדצ בקעי רמ

 .רמא אוהש המ לכב בקעי ברה םע םימיכסמ ונחנא :רבוד

  .בקעי ברה םע םימיוסמ םירבדב םיכסמ ינא םג :ןגכ לייא רמ

  .סומכ ,יד :הדועמ םירפא רמ

  .הטלחהה תעצה תא אירקת ,לייא :יבטעק באוי רמ

  .רבדל ונת ,רדסב :ןגכ לייא רמ

 תיבב דלי לש הרוה אל אוה ,ינוימ ץוח םכמ דחא ףא :להק

 .יאלקחה רפס

 לצנתהל שקבמ ינאו םידמול ילש םידליה 2 ,ןוכנ אל :יניס דעיבא רמ

  .הז לע

 היה יוארה ןמש תבשוח ינאו .הריכמ אל ינא זא ,הא :להק

  ...היה יוארש תבשוח ינא ...ש

  .ונלש םידליה םה םש םידליה לכ :סומכ דוד רמ

  .ךל חיטבמ ,העבצהה ירחא ךל ןתא ינא :יבטעק באוי רמ

   )דחיב םירבדמ(

  .םיעיבצמש וא ,אירקמ התאש וא ,לייא :יבטעק באוי רמ

 שדח זרכמל האיצי לע הטילחמ הצעומה תאילמ :ןגכ לייא רמ
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 ןוכיתו ,יאלקחה ןוכיתה רפסה תיב תלעפהו לוהינל

 תעצה תא אירקהל יל ונת ,םירבח .חמוצ יאלקח

 אירקהל היהי רשפא יאש ןכתיי אל הז .הטלחהה

 יא לע הטילחמ הצעומה תאילמ )1 .הטלחה תעצה

 ןוכית רפסה תיב תלעפהו לוהינל שדח זרכמל האיצי

 טרואכ םויה םיעודיה ,חמוצ יאלקח ןוכיתו יאלקחה

 תינוציח תשר ידי לע ,חמוצ טרואכו יאלקח

 רפסה יתב לש הלעפההו לוהינה תא הריאשמו

 םידומילה תנשב ,הצעומה ידיב ל"נה םיינוכיתה

 תווצ רתלאל םיקת הצעומה )2 .ךליאו ד"פשת

 תירבזג תופתתשהב הצעומה ל"כנמ תושארב ללכתמ

 ,הסדנה ףגא יגיצנ ,ךוניח ףגא תלהנמו הצעומה

 יתלבה ךוניחה יגיצנ ,יתליהק ןוחטיב ,ןוחטיב

 ,תיבושייה םירוהה תגהנה םע ףותישבו ,ילאמרופ

 ןונכתל ,רפסה תיב תלהנהו ירפס תיבה םירוהה דעו

 )3 .ד"פשת םידומילה תנש תארקל ךלהמ עוציבו

 תא תללוכה הדובע תינכת םוי 60 ךות שיגי תווצה

 ,הלהנמה ,היגוגדפה ,הלכלכה ,לוהינה יטביה

 םיפטושו םיינונכת יוניב יכרצו ןוחטיב ,תוחיטב

 ,רבכ הפה תא םותס טושפ ,םירפא .ךרד ינבא סולפ

  .תסאמנ

  .םותסל ךלש אמאל דיגת :הדועמ םירפא רמ

  .קותש ,קותש :ןגכ לייא רמ

  ?םותס יל דיגהל ?םותסת הז המ :הדועמ םירפא רמ

 -תוירחאו תיביצקת תורשפא ... :ןגכ לייא רמ

 םג ,ךל יתרמא אל םעפ ףא ?םותסל ךל יתרמא ינא :הדועמ םירפא רמ

 ...חומב שקשקמ התאש
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 ץועיי תרבחב רזעיהל ,הצעומה תירבזג תוירחאב :ןגכ לייא רמ

 םיטקפסאה לכ תא גיצתו עוציבב עייסתש תינוציח

   .ךלהמה לש

  .יד :תרבוד

  .יד יל ידיגת לא :הדועמ םירפא רמ

  .ימיכח ינויו סטנד לט ,ןגכ לייא ד"וע :ןגכ לייא רמ

  .טפשמ תיבל םעפ ףא עיגה אלש ד"וע ,ןכ :הדועמ םירפא רמ

  .העבצהל רשקב םילימ 2 ךתוא עומשל הצור ינא :יבטעק באוי רמ

 איה העצהה ...םימעט 2 לע עיבצהל הצור ינא ,ןכ :רוג ריני ד"וע

  .הטלחהה םצעל – 'א .הצעומה תוכמסב הניא

  ?לזאזעל ,הצעומה תוכמסב ןכ המ :להק

 ,זרכמל תאצל אל וא תאצל םא הטלחהה ןיינעל – 'א :רוג ריני ד"וע

 ,ךכל רשק ילבו .הצעומה תאילמ תוכמסב אל הז

 ירחא ,תויהל הכירצ לקשמ תדבכ תאזכ הטלחה

 ויהש ,עוצקמ ימרוג לש םינותנ רדסמ הפ חנומ היהש

 לבקל רשפא יא ןכלו ,תוקידבה לכ תא םישוע

  .הטלחה

  )דחיב םירבדמ(

  ?הז המ ?תיטילופ העד ... :סטנד לט רמ

  ?ריסהל דעב ימ :הקדצ בקעי רמ

 .תיטילופ העד הז .םתמזגה ?הז המ ?יטפשמ ץעוי הז :סטנד לט רמ

 אוה .הז תא דירוהל ךירצ המל רמא אל אוה ,החילס

  .רמא אל

  .תוכמס ונל ןיאש ותעד הוויח יטפשמה ץעויהו תויה :יבטעק באוי רמ

  ?ןיבהל רשפא ?המ סיסב לע ,המ :סטנד לט רמ

  .ולש תעדה תווח סיסב לע :יבטעק באוי רמ

  ?םינותנ ןיאש ,תעדה תווח המ :סטנד לט רמ
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  ?הזה אשונה תא דירוהל דעב ימ :יבטעק באוי רמ

  ?המ לע לבא ,ריסת .תמאב ,אל :סטנד לט רמ

  ?לייא לש העצהה דעב ימ :יבטעק באוי רמ

  .היעב ןיא זא ,ריסהל תרמא התא :רוצנמ הימחנ רמ

  .העצהה דעב ונחנא :ןגכ לייא רמ

  ?םתרשיא המ סיסב לע :סטנד לט רמ

  .העצהה דעב ונחנא :ןגכ לייא רמ

 .באוי ,ןיבהל יתחלצה אל ינא ?תיטפשמה היעבה המ :סטנד לט רמ

  .הזה ןיינעל דודיח שקבמ ינא

  ?התא ךיא ,דדלא :יבטעק באוי רמ

  .םוי רדסמ הז תא תרסה :אבכוכ רב דדלא רמ

  ?דעב התא :ןטסק לאנתנ רמ

  .םינד אל זא ,םיריסמ םא :הדועמ םירפא רמ

  )דחיב םירבדמ(

 ר"וי תא דבכא ינא ,העבצהה תא ונמייסו תויה :יבטעק באוי רמ

  .רצק לבא ,ידמעת ,השקבב .הגהנהה

  .הלהנהה ר"וי ,תיגח ינא :תיגח 'בג

  .םולש ,בוט :הדועמ םירפא רמ

  .םירפא ,ךתוא הכירצ ינא לבא ,אל :תיגח 'בג

  ?יתוא הכירצ תא המ :הדועמ םירפא רמ

 םיבושח םירבד ןומה יל שי ,בישקתש הכירצ ינא :תיגח 'בג

  ...הצור ינאש

  .תוקד 2 קוידב הז ,הברה אל הז :יבטעק באוי רמ

  .יל בישקי אוהש הצור ינא ןיידע לבא ,תעדוי ינא :תיגח 'בג

  .השקבב :יבטעק באוי רמ

 הטלחהה לש ןורקיעהש הז דיגהל הצור ינאש המ :תיגח 'בג

 ומכ ,הזכ םורופב אל חטב ,וב ןודל רשפא ,תאזה
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 ירבד וב שיו ןיטולחל יעוצקמ ןויד הז .תרמא התאש

 ךיא םתיארו ,הפ םיבשוי םכלוכש תויה לבא .םעט

 תאצמנ טעמכ הנושאר םעפ ינאו ,להנתמ הזה ןוידה

 ונחנאש לועפתה ינונגנמ לכל המילהב שממ הז .הפ

 .םוי ידימ םישגופ ,הלהנההו ,רפסה תיבו םירוהה

 הנשב הל היהת אל םגו תלוכי ןיא ,תאזה הצעומל

 הל היהי אל םגו ,הז תא תרמוא רבכ ינא ,האבה

 בשייש יעוצקמ ןויד ןאכ היהי אל םא ,םינש 4 דועב

 ,םינש 5 דועב םיעיגמ ךיא הדובע תינכת ןיכיו

 תויהל הצור התאש םרוקמל ,אבה זרכמה רמגיישכ

  .וב

 ...עוצקמ ישנא שי :הדועמ םירפא רמ

  )דחיב םירבדמ(

 תקלחמ ,ע"פש תקלחמ םייתניב .יתרמג אל ,עגר :תיגח 'בג

  ...לועפת

 לע ,ןוידה אל הז ,עגר .רפסה תיב לע ירבדת ,יבישקת :יבטעק באוי רמ

  .רפסה תיב

 ,הצעומה לע דיגהל הצור איהש המ דיגהל הצור איה :ןגכ לייא רמ

  .הצעומה לע דיגהל הצור איה המ עמשנ אוב

  .ונתיא איהש ןיבה אוה :ןטסק לאנתנ רמ

 ,םישנא דואמ הברה הפ ודיעיו ,םוי לכ ינא ,החילס :תיגח 'בג

 אל דחא ףא יכ ,רפסה תיב תלהנה םע םוי לכ תבשוי

 הז .תאזה האילמה ירבחמ דחא ףא .הצעומב הל הנוע

 לגוסמ אל התא זא ...תונעל לגוסמ אל התאש רמוא

  .רפס תיב להנל

 .ןוידל רושק הז המ יל יריבסת :ןטסק לאנתנ רמ

 ינא וישכע  .הז תא תושעל עגרכ לגוסמ אל התא :תיגח 'בג
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  .והשמ דוע דיגהל הצור

  .ונמייס ,אל :יבטעק באוי רמ

  ...יעוצקמ ןוידש תשקבמ שממ ינא :תיגח 'בג

  )דחיב םירבדמ(

 הקזיח אל ללכב .םכלש העצהה תא הקזיח אל איה :ימיכח ינוי רמ

  .העצהה תא

 

 19:26 העשב האילמה םלוא תא הבזע רמע ןהכ רומ

 

 :העבצה

 לאנתנ ,ץרפ ירוא ,הקדצ בקעי ,יבטעק באוי ,הדועמ םירפא( - )8( דעב

 )סומכ דוד ,רוצנמ הימחנ ,יקסרצנג םוחנ ,ןטסק

 )יניס דעיבא ,ימיכח ינוי ,אבכוכ רב דדלא ,סטנד לט ,ןגכ לייא( - )5( דגנ

 .םויה רדסמ העצהה תא הדירומ הצעומה תאילמ

 

 הנינפ 'בגה לש התוריש ךיראהל תוריש תכראה תדעו תצלמה רושיא .5

 .31.08.2022 ךיראתל דע השנמ

 

 ,תינודעומ תיב םא ,השנמ הנינפ לש תוריש תכראה :יבטעק באוי רמ

  .הל ךיראהל םיצור

  .םויהל חמשמ תצק והשמ :תרבוד

  .שגרמ דואמו בושחו חמשמ היה לכה וישכע דע :ןגכ לייא רמ

 ,הבוט הלימ הל ודיגת .וכישמת ,םכל דובכה לכ :יניס דעיבא רמ

  .עידצהל ךירצ .תובדנתהב

  .הז תא ןיבמ אל התא ,לבא הרזע ךירצ :תיגח 'בג

  .הדות ?השנמ הנינפ לע רבדל רשפא ,תיגח :זרא םעוניבא רמ

  .המבה תא ךל יתתנ .והז ,ךלש תא תמייס ,תיגח :יבטעק באוי רמ
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 תיב םא ,דובעל ךישמהל הצור ,70 תב השנמ הנינפ :זרא םעוניבא רמ

 םישקבמ .ךוניחה ףגא תחת ,םיחרפה תינודעומב

 תומד איה .ליגה לשב תוריש תכראה הל רשאל

 התוא רמשל ונל בושח ,םירוהלו םידליל תיתועמשמ

  .םידליל תוביצי רציילו

  .דעב :יבטעק באוי רמ

  ?70-ב המל ?והשמו 70 ליגמ אל המל .הלאש .דעב :יניס דעיבא רמ

  .בוזע ?100 ליגב אל המל :יבטעק באוי רמ

  ?אל המל .ודבעיש הצור ינא ,אל :יניס דעיבא רמ

  .דחא הפ :הדועמ םירפא רמ

 .רדסב הזו תדבוע איהש רקיעה ,והשמ ךל דיגא ינא :אבכוכ רב דדלא רמ

 ךל שי המכ' יאדלוח ךלש ריעה שאר תא ולאש םעפ

 ?םהל הנע המ  עדוי התא ,'?הייריעב םידבוע

  .ילש ריעה שאר אל אוה :זרא םעוניבא רמ

  .היה :יבטעק באוי רמ

 היה אל םג אוה .היה אוה ,ילש ריעה שאר אל אוה :זרא םעוניבא רמ

-מ ,הפ רג ינא .ילש סובה היה אוה ,ילש ריעה שאר

 תשאר יל שי .ביבא לת תייריעב יתדבעשכ םג 2013

  .הצעומ

  .ריע שאר היה אוהש החנהב ,ךלש ריעה שאר ... :אבכוכ רב דדלא רמ

  .ריעה שאר היהיו ,ריעה שאר ןיידע אוה :זרא םעוניבא רמ

 ...30% ... :אבכוכ רב דדלא רמ

  )דחיב םירבדמ(

 המלועל הכלה .ץראב יתייה אל ינא ,םיכלוהש ינפל :אבכוכ רב דדלא רמ

 השיא תמאב איה ,רמול והשמ הצור ינא ...הריאמ

 היפ איה לבא ,דואמ תינתעדכ התוא יתרכה ינאש

 .הל שיש המ תא הרמא איהו ,םיווש דואמ הבילו
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 םירבד ינימ לכ לע העדי ,ילאנמונפ ןורכיז הל היה

 ליגמ יל הריכזה הירוטסיהה .יתנמאה אל ינאש

 ,תמאב .לכה העדי ,לכה הפיא יתייה הפיא תודלי

 .הל תפכא היה ,רוביצה ןעמל הלש ךרדב המרת איה

 םוקמ והשזיא לע בושחל םיכירצש בשוח ינאו

 ןעמל התשע איה תמאב יכ ,םינבל דיב התוא חיצנהל

 .בושייל תובר יד המרת איהו ,הלש הכרדב רוביצה

  .ךורב הרכז יהי ,ןדע התחונמ זא

 

 :העבצה

  )14( דחא הפ – דעב

 םוחנ ,ןטסק לאנתנ ,ץרפ ירוא ,הקדצ בקעי ,יבטעק באוי ,הדועמ םירפא( 

 ,אבכוכ רב דדלא ,סטנד לט ,ןגכ לייא ,סומכ דוד ,רוצנמ הימחנ ,יקסרצנג

 )יניס דעיבא ,רמע ןהכ רומ ,ימיכח ינוי

  .31.8.23 םויל דע השנמ הנינפ 'בגל תוריש תכראה תרשאמ הצעומה תאילמ

 

 .2022 טסוגוא – םיר"בת .6

 

  .השקבב ,הירא .ייתובר ,תעכ םיר"בת :יבטעק באוי רמ

 תיב לש ר"בת הז ,2091 ר"בת .םעפ דוע בוט ברע :טרופפר הירא 'רדא

 ךוניחה דרשממ ונלביק .היינבה לש םיליבש רפס

 תא םיפיסומ ונחנא ,ח"ש ןוילימ 1.862 ...לע תפסות

  .עוציבל ר"בתל הז

 םילידגמ ןמזה לכ ונחנא .תיתוהמ  הלאש קר ,הירא :יניס דעיבא רמ

 המ .םימדקתמ םיטקיורפה יכ ,רדסב הזו םיר"בת

  .הז תא רומגנ ואוב ,יתימא ?םיאנת םע היעבה

 הפ םג .יאלקחב תותיכ 12 תפסות ,2059 ר"בת :טרופפר הירא 'רדא
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 יבגל תורעה והשימל שי .ח"ש ןוילימ 1.776 ונלביק

  ?םיר"בתה

  .הללאי ,ורשיא :ןדרי ילרוא ח"ור

  .הבר הדות ,דחא הפ רשוא :טרופפר הירא 'רדא

   .דחא הפ םיר"בת ,יוניל :ןדרי ילרוא ח"ור

  

 :העבצה

  )14( דחא הפ – דעב

 םוחנ ,ןטסק לאנתנ ,ץרפ ירוא ,הקדצ בקעי ,יבטעק באוי ,הדועמ םירפא( 

 ,אבכוכ רב דדלא ,סטנד לט ,ןגכ לייא ,סומכ דוד ,רוצנמ הימחנ ,יקסרצנג

 )יניס דעיבא ,רמע ןהכ רומ ,ימיכח ינוי

 :ןמקלדכ 2022 טסוגוא שדוחל םיר"בת תרשאמ הצעומה תאילמ

 הלדגה – םיליבש ס"היבב תותיכ יוניב – 2091

 הלדגה – יאלקח ס"היבב תותיכ 12 תפסות – 2059

 הלדגה – םידסיימה דע בגויהמ הזוחא בוחרב תינופצ הכרדמ תלילס – 905

 הלדגה – םיבחרמ ס"היבב האובמ – 2108

 ןמממ םרוג יוניש – ןומיר ןוכית ס"היב 2 םישדח םיליבי – 2275

 ןמממ םרוג יוניש – השרומ ס"היבב שדח ליבי – 2276

 

 .19:00 :העשב הרגסנ הבישיה

 

 

 

           

       __________________ 

 יבטעק באוי רמ             

 הצעומה שאר מ"מ           
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