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ריצק'פורפ המכ דיגהל הצור ינאו האצרהל אבש רידא הזכ להק תוארל עתפומ ינא  : 

םישנא3-ל תודוהל הצור ינא, לכ תישאר. החיתפ תולימ אוה ןושארה שיאה ,  

פורפ–הצרמה  אל ילוא העשב אבשו הקירמאב רגש ילארשי אוהש ןמנהכ '  

הרשקתה איהש יל הרמא ללה -רב הימ תחתופהו ססיה אל, לארשיל הלק

לארשיל אב אוה םג לארשיל תוסיט שיש ןמז לכ , רמא אוהו םיימוי ינפל ותא

וזש בשוח ינא . תעד ףיסוי חינמ ינא אוהו ונדובכל האצרה ןיכה אוהו

םייפכ תואיחמ ול תועיגמש בשוח ינאו הצרמ לש ללכה ןמ תאצוי תוגהנתה 

פורפ הז ול תודוהל הצור ינאש ינשהשיאה. תומח ידוד–ריצק םיירפא '     ,

' פורפ לש רקחמל ופתוש לש האצרהה תא חתפ םירפא. הרושב הפ בשויש

עדמב םסרופמו קיתו םנמא אוהו תודחא םינש ינפל יקסרבט סומע–ןמנהכ    ,

אוהשכו ותוא סיבהל לוכי אל רבד םושו היגרנא תאלמ הריעצ חור וחור לבא 

רמא אוה אב ןמנהכ'פורפש עמש בשוח ינאו אב ינא םג אב ןמנהכ ' פורפ םא,  

זרופ כ " ח–שדחה םינפה רש הז ךרבל הצור ינאש ישילשה שיאה . חורה וזש

ןיב רשק היהיש בושח ונמע ומכ םעבש בשוח ינא , רבח םגו ןכש םג אוהש

ילאוטקלטניאה םלועה , ימדקאה םלועהשו ימדקאה םלועה ןיבו הלשממה

ונלש םעהמ דרפניתלב קלח הז הפי ךכ לכ הז ןכלו ונלש םעה תחלצהמ ,  

הזש דיגהל חרכומ ינא . הזה ברעל אב אוהש ול הדומ ינאו םיאב כ"ח, םירשש

ילוא , המחלמ ילוא ינפל הארנכ תודחא תועש םיאצמנ ונחנא יכ, דחוימ ברע

לדוג רדס הזכ ברעב תאז לכבו תודרח שיו ונילע עיפשת אל ילוא , ונילע עיפשת

אב רשואה רקחב האצרהו תעד ירבד עומשל םיאב םישנא1300-1500 לש אל '  

יפלא ונדרש ונחנאש ונלש םעה לש םינממסה דחא הזש בוש בשוח ינא ', עב

תורמלש חמש דחוימב ינא ןכלו יסיפה חוכה תוכזב אל , חורה תוכזב םינש

ירוה , רוביצב דחפ רידחהל םיסנמש םינותיעהו היצקינימוקהו היזיוולטה

ינאו , םהל ויהש תואלתה לכ םע םהלש אתבסו אבסהו ילש אתבסו אבסהו

בל ךרומ וארה אל םלועמ הלאכ אתבסו אבס ול שי םכמ דחא לכלש חינמ 

אובל הז ישפנ קזוחו ישפנ קזוח הארנ םא קר חילצנו ןאכ ראשינ ונחנא ןכלו 
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םתאב םכלוכש דואמ חמש ינא זא , המחלמ ברעב תאז ןיעמ האצרה עומשלו

םלוא , לודג תיסחי םלואב הפ םיבשוי ונחנא. םשגה תורמל, בצמהתורמל 

םוליצו למשח לש תויעב הברה הפ שיו ךנחנ שממ אל ןיידע אוהש שדח 

, הזה ברעב ורזע םישנא ןומהו הכלהכ ןאכ דבוע שממ אל ןיידע הז לכ, רודישו

די ונתנ הל הצוחמו הטיסרבינואהמ םישנא תורשע לבא דיגהל םיענ אל 

םבור , הלועפ ופתישש הלאה םישנאה לכל הדומ ינא ןכלו הזה ברעה תחלצהל

האצרהב הפ םתאש ונהית םתאש הדבועהו םיישקב , םינורחאה םיעגרב שממ

הזה ברעה לש תחתופה ףוסבלו . םהל הדומ ינא זא, הלאה םישנאה תוכזב הז

-רב עשוהי הלש אבא הפוקת התואב םיטנדוטס ונייהשכ, ללה-רב הימ' פורפ

ונחנא , עבטה יעדמב םימוד םירוזחמו ילש רוזחמה ינבו ם-יב' פורפ היה ללה

תא גיצת ללה -רב הימ ותבש יל גנועל ןכלו תעד ירבד ויפמ עומשל ונכלה

 .השקבב הימ זא, ילש אבא רכזל האצרהב הצרמה

לאינד ' פורפ תא הגיצמש ימכ ברעה ןאכ תויהל תשגרנ שממ ינא, בוט ברע :ללה רב הימ

שיאה ימ עדוי ונניאש םכיניבמ דחא םג ןיאש תענכושמ י נאש ףא לע. ןמנהכ

רתוי םיריעצה םלוא , לבונ סרפ תדעו הנורחאל ותוא התכיז ובש הרכהה המו

לש רתוי רימחמה ןבומב היה ןמנהכ ' פורפש םיעדוי םניאש ןכתיי םכיניבמ

היגולוכיספל הקלחמב הנושארה ידומיל תנשמ לחה רבכ יברו ירומ הלימה 

עשוהי ' פורפ יבא לש דימלת היה ודצמ ינד רמולכ, אוהשו תירבעה' נואה לש

ורכזלש ריצק ןורהא ' פורפ לש רבח היה ודצמ עשוהי רמולכ, אוהשו ללה-רב

תאזה הירוטסיהה לכו לו 'צק לש ויבא ונה ןורהא אוהשו וז האצרה תשדקומ

ארקנ אוהש יפכ ינד וא ןמנהכ ' פורפ. יבלל ינורג ןיב הסוחד הלוגכ הל תבשוי

הלכלכל לבונ סרפ תא2002רבוטקואב לביקשכ םימידקת ינש עבק לכ יפב    ,

םיגשיה לע יתרקויהו ףסכנה סרפב הכזש ןושארה ילארשיה אוה תישאר 

ינד לש ותויה . הכלכל לבונ סרפב הכוזש ןושארה גולוכיספה אוה תינש, עדמב

דימת תימואל תוכייתשהש סרפל האמצ ץרא לש העיבקה הניא ילארשי 

וב םיכוזה תומשלהוולתמ לש העיבקה הנניא גולוכיספ ינד לש ותויהו ,  

תונילפיסידה ןיב התוא ללכ אל ונמזב לבונ דרפלאש סרפל האמצ הנילפיסיד 
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ינד , ומצע ינד לש ויתועיבק ןה הלא תועיבק. סרפה לע םידדומתמ ןהיגשיהש

דיפקמו דיפקה ינד , ילארשי ותויה תא ןייצל הרתי הדפקה דיפקמו דיפקה

איה הילע דיפקמו דיפקה ינדש תפסונ הדפקהו גולוכיספ ותויה תא ןיי צל

אלש , יקסרבט סומע ותימע םע תפתושמ לבונה תכוז ותדובע תויה תא ןייצל

 3רפסל הצור ינא . תע םרט ומלועל ךלה יכ קר סרפה תא ומע קולחל הכז

הלא3-מ דחא לכל ינד לש וסחי תא םימיגדמש םינטק םירופיס , ותדלומ:  

תועומשה ורבגשכ םינש המכ ינפל –לארשי . המאתהב וירבח, ועוצקמ  

ףרטצהל ינד שקיב לבונל תדמעומ יקסרבט ותימעו ןמנהכ לש םתדובעש 

קמינ ותשקב תא , ם-יב תירבעה' נואה לש תוילנויצרה רקחל זכרמב תימעכ

קר אל ןכ תושעל הצור אוה סרפה תא לבקל דחא םוי הכזי ןכא םאש ךכב 

סרפב הכז זאמ בגא . תירבעה' נואל ילמרופ רשק ךות ףא אלא, ילארשיכ

ה ורוקיב והז2002רבוטקואב  ץראב ינד לש3-   –היגולוכיספל , ועוצקמל.  

הקלחמה ידימלתו ירבח םע תאזה הנש ראוניב תירבעה ' נואב ךרענש שגפמב

תנייפאמה תועינצב , הלכלכל ינד לש ותמורתב וחבשב םילימ ורמאנ הלכלכל

לש םתצמחהמ ויניעב הלודג הצמחה היהת אלש רמול ינד רהימ ותוא 

ךכבו טקפסורפה תרות –סרפב התכזש המורתה תא וריכיו ודמליש םינלכלכ   

יאדכש םמצעל ודיגי םינלכלכש אוה רמא הרקיש הווקמ ינאש המ , וקפתסי

עדמב קוסעל רשפא יא יכ , םיגולוכיספמ דומלל יאדכו םיגולוכיספל בישקהל

ינב םיגהנתמה לש היגולוכיספה לע והשמ תעדל ילב הלכלככ יתוגהנתה  

לכו ינד רמא תורצבש הרצ הרות איה טקפסורפה תרות . םה רשאב םדאה

, ילכלכה םדאה לש היגולוכיספהמ תצקמש תצק ךא ריאהל הלוכי יתדובע

ןכשה םוחתב השענל םינלכלכה לש םבל תמושת תא הנפי סרפה ילוא לבא 

נוא הסניכ סרפה תעדוה םע דימ–וי רבחל. היגולוכיספה תוגהנתהה יעדמב   '

תא סחיימ התא המל -התייה תולאשה תחא  , םיאנותיע תביסמ ןוטסנירפ  

ץראב ורוקיבב . ירבח תא רוחבל עדוי ינא, סוסיה ילב הנע ינד? ךתחלצה דוס

בוש ? סרפה תלבק זאמ ךל הרקש רתויב בוטה רבדה המ, ינד לאשנ ראוניב

עיתפמה םג ייתויזחת תניחבמ אוה רתויב חמשמה רבדה, סוסיה אלל ינד הנע  
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םיחמשה לש םתחמש וזו ירבחל סרפה איבה החמש המכ אוה , רתויב

רשאכ . תמאב תחמשמל הייכזה תא השועו החמשה תא המיצעמש יתחמשב

רפסל לשמל רשפאש פיט יתלביק רמול ינממ םיפצמ המ הכרדה יתלביק 

ררבתמ , תאזכ הנשי םנמאו ב"הרא יאשנ לעו ינד לע הקיחצמ הטודקנא

התואב וכזש םיאקירמאה תא ןבלה תיבל ןימזהל םיגהונ ב "הרא יאישנש

לכוי אלש סומינב הנע אוה שוב אישנה י "ע ןמזוה ינד רשאכ, לבונ סרפב הנש

דחא לבא . רתוי הברה הבושח ול התארנש הצרא העיסנ ברע היה אוה, אובל

ןיא טושפ ב "הרא אישנמ הנמזהלש ול ריבסהו קעזנ ךכ לע עמש ויבורקמ

, ןוטגנישוול עוסנל תאז לכב טילחה ינד ןורחאה עגרב שממ זא, אלב םיבישמ

, וילא ףרטצהל ןמזיר טנא' פורפ ותשאל ידמ רחואמ רבכ היה הז בלשבש אלא

תודוקנ יתש וספת 2002תנשל הלכלכל לבונ סרפל םיכוזה ינשש אצי ךכו   

דיחיה היה ןמנהכ ' פורפ, ןבלה תיבב םוי ותואב וצבקתהש םיכוזה ןיבמ הצק

סרפב ינשה הכוזה , תימס ןונרו' פורפו ותשא יוויל ילב וליפא ופגב אבש

רבעשל םישנ יתש ללוכ םישנא 19לש הילמפ םע אבש דיחיה היה הכלכל   

רוקיב היה אל ןבלה תיבב רוקיבה ילואש יתעד לע הלע םויה . תיוושכע תחאו

םות דע שממ הכחי שובש םה יניב זא וטילחה ינדו שוב ילוא, אדירג םיסומינ

העמשל בצייתהש אלפנה להקה לכש דעו " הכפהמה רוכב"ינד לש ותאצרה 

םידמוע םתאש האצרהה . קאריעב ותפקתמ תא ליחתיש ינפל התיבה רוזחי

איה אלא , לבונ סרפב התכזש הדובעה ןמ החוקל הנניא ברעה עומשל

אוה הלש תרתוכה, םויה דע ומוציעב ונהש רקחמ תראתמו רתוי תרחואמ  

לע והשמ ודמלת , רשוא לע והשמ ודמלת בטיה ובישקת םא, רשואה רקח

תושיגרו הנבות לעב רקוחל תויהל לוכי רשוא המכ וחכווית , רשואה רקח

םתא םאו , רקוח אוה רשא תא רקוח אוהשכ ןמנהכ לאינד ומכ קמועו

םג תוארל ולכות ותוא הריכמ ינאש ומכ םינש הברה ךכ לכ ינד תא םיריכמ 

ולש םייחל סינכהל ידכ ןתוא לצנמו רשואה לע ויתונבות תא חקולש םד א

וירבחל איבמ אוהש החמשה תועצמאב קר אל ךא םג תאזו , רשוא רתוי ומצע

 .םיכוזה להקל םיפרטצמ םתא םג ברעה ןאכ םכתויהבו ויתימעלו
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ברעבש הזכ עוריא תויהל לוכי ובש םלועב םוקמ דוע שיש בשוח אל ינא  :ןמנהכ

' נואה רוטקרל, ריצק םירפאל הדות, םכלוכל הדות, הזכ להק עיפויהמחלמ 

אלש האצרה םצעב איה וזה האצרהה . שגרנ דואמ ינא להקה לכלו, םלוכלו

 15-כ הזמ קסוע ינא ובש רקחמ ראתא ינא, תירוביצ האצרהכ םעפ ףא יתתנ

תוטלחהה לש תואצותה תא םיווח םישנא ךיא לש אשונה לע םצעב הנש 

 3-ב, תונורחאה םינשב הזה רקחמב הרוקש המב דקמתא ינא רקיעבו, םהלש

ונחנאש המ לע תונושאר תואצות םכל ראתא ינאו השעמל תונורחאה םינהש 

לע תרדגומ דואמ הנשמ איהש וזיאל ופצת לאו ותישארב אוה רקחמה . ונדמל

ינא . ונאצמ המ םכל ראתא ינאו םירבד המכ ונאצמ ונחנא לבא, רשואה והמ

ךיא ראתל אוה וילע רבדא ינאש ירקיעהו ןושארה אשונה , םצעב רבדא

הזו רופיסכ אלו תויווח לש םרזכ םייחה לע בושחל , םייחה לע םצעב בושחל

ילוא איהש תולגתסהה תדיח לע רבדא ינא , שרפא ינאו דואמ ימתס עמשנ

םג רבדא ינא ןמז יל היהי םאו רשואה רקח םוחתב רתויב הבושחה הדיחה 

םירבדב םיקשוח ונחנא םצעב עודמ , קשחה תדיח איהו תרחא הדיח לע

ליחתהל ידכ . ןוכנ אוה הזה רבדהש קפס ןיא הזו  רשוא ונל םיאיבמ םניאש

ןוזינ םצעב ילש רקחמה בור , תוישיא תויווח םצעב ראתא ינא האצרהב

הדבעמל םתוא איבהל יתיסינ ךכ רחאש , יל ורקש םירבדמ תוישיא תויווחמ

הז ךיא וארתו הלאה תויווחל דוע רוזחא ינאו םת וא רוקחלו רחא םוקמל וא

םוקמב , תונוליוב הרושק הנושארה היווחה. ברעה ונלש אשונה םע רשקתמ

טלחהב ותוא ונטהיר , ונלש תיבה תא ונטהיר רבוקנוול ונעגה ינאו ןא רשאכ

, הניש רדח לש תונוליול ונעגהש דע תודחוימ תויעב לכ אלל המלשהב

ךלה אל שממ הז המ םושמ הניש רדח לשתונוליול ונעגה ונחנאשכ חתמ היה ,  

םוש הלבס אל טלחהב איהו הזה ארונה רבדה תא הבהא איה , ףירח דואמ

יאדכ םאה ימצע תא לואשל תמאב יל אב זא ינאו ותוא יתיצר ינאש רבד 

םאשו , לגרתא ינאש תויהל דואמ לוכיש ימצעל יתרמאו! ?הזה ןיינעה לע בירל

התאשכ היווחהש םירבד םנשי ךדיאמ , בירל יאדכאל תמאב זא לגרתא ינא 

ךלי הז םאו םירימחמו םיכלוהש םירבד ילוא שי םימעפל הז םתוא בהוא אל 
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, יתרתיו ינאש ןבומכ. רתוול יאדכ אל זא הלאה תונוליול ילש האנשה רימחיו

אוה גהונה ונבזע ונחנא רשאכ םינש 8רובעכו םינש המכו המכ םש ונייה   

ךירחא תונוליוה תאריאשמ התאש ב"הראב לע יתרעטצה דואמ ינא ,  

ררוע הז ילש ישיאה םעטה יוזיחב יתישעש תאזה תועטהו ונראשהש תונוליוה 

םויה שיו ךכ רחא יתישעש םירקחמב יוטיב ידיל האב םצעבש תונרקס ילצא 

, םהלש םעטה דיתע לע םיעדוי םישנא המ לש, אשונב םיקסועש םישנא הברה

היווח איה רתוי הבוצע היינש היווח וא ינש אשו נ. חתפתי םהלש םעטה ךיא

ןורכיזהש םימיב אב החפשמ בורקב לפטל םהל אציש םיברל הפ תרכומש 

דואמ , המכח דואמ השיא, ילש אמא לצא היה ךכו. היהשכ בוט ונניא ולש

היה הלש ןורכיזה לבא , ןורחאה המויל דע הפירחו המכח הראשנ איהו הפירח

התוא לואשל רשפאש הלאש שיש הזב יתנחבה זא ינאו בוט אל דואמ רבכ  

איה ? השיגרמ תא ךיא? ךלוה ךיא הלאשה, הל הבושתה תא תעדוי איהש

איהש וזיא הל התייה םגו השיגרמ איה ךיא ריבסהלו טרפל הלוכי התייה 

היה רשפא יאש תולאש ויה . אל וא רפתשמ הז םא, המגמ וזיא לש השוחת

תאזה הייהשה וא םילוחה תיבב הז ה רוקיבה היה ךיא לשמל, התוא לואשל

שי םצעבש ךכב יתנחבה ינא זאו , לואשל היה רשפא יא הז תא, םילוחה תיבב

לאוש םיינישה אפורשכ , םיניחבמ אל טעמכ בורה, ונחנאש תולאש יתש ןאכ

םיבשוח ונחנא , רבעב ךל באכ המכ וא וישכע באוכ הז םאה לאוש והשימ וא

לבא , הדימ התואב םירקמה ינשבםילבקמש תובושתה לע ךומסל רשפאש 

היולת הניא היינשה הבושתה , ןורכיזב היולת תובושתה ןמ תחאש ררבתמ

ןכלו םלשומ ןורכיז דחא ףאל ןיא , ןורכיז יעוגפ ונלוכ םיוסמ ןבומבו ןורכיזב

המ ןיבל תיעגרה היווחה ןיב רשקה המ לואשל המ , רוקחל המ הפ שי

. זאמ יתישעש םירקחמב יוטיב ידיל אב הז םגו תאזה היווחה ןמ םירכוזש

, הלאש וזו ב"הראב םיברו יתוא הקיסעמש הלאש איה תישילשה הלאשה

ראתמ ינא הפו המ םושמו ? אל וא הינרופילקב רתוי םירשואמ םישנא םאה

םהש םיענכושמ הינרופילקב םישנא . ןיינעה תא קודבל תמאב יתישעש רקחמ

םתאםימיכסמ םירחאה לכו םירחאה לכמ רתוי םירשואמ תרמוא תאז ,  
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יפל טושפ הזש אלא , הינרופילקב רתוי םירשואמ םישנאש םימיכסמ םלוכ

לע םישנא םילאוש רקחמ םישוע רשאכ , ןוכנ ונניא הז תוחפל םירקחמה

םירבדה תא ןובשחב םיחקול רשאכ זא , םייחהמ םנוצר תועיבש

היינשה הדוקנל דע טעמכ רבד ותוא הז ןובשחב תחקל ךירצש םייטסיטטסה 

תויחל בוט רתויש םיבשוח םישנא עודמ הלאש שי הפ זא , קיספה ירחא

יתוא הקיסעהש הלאש . תואיצמב הזיחא הזל ןיאש ררבתמ םצעבש םוקמב

 ונייהשכ יניבל סומע ןיב תוחישל אשונ התייה דוע איהו םינש דואמ הברה 

תוקירז5לש ללוכה באכה תא דודמל רשפא ךיא לש הלשא התייה , ם-יב ל בקמ והשימ,  

םימי5םויל הקירז  תוקירז 4ןיב לדבהה המ זא , רבד ותוא ול באוכ םוי לכ,    

תוקירז5-ו ל תוקירז9ןיב לדבהה המ ?   תוקירז10-  םא , רבד ותוא הז םאה?  

הזו רשי וקב היצקנופ תויהל הכירצ הפ הרואכל זא םוי לכ רבד ותוא באוכ 

ונחנא שכ יגולוכיספה לדבהה, ךכ הז לע םילכתסמ אל ונחנאש רורב

ל תוקירז4ןיב םילכתסמ  ןיב רשאמ לודג רתוי אוה תוקירז 5-  םג , 16- ל15 

. עיתפמ והשמ הפ, םוי לכ הדימ התואב תובאוכ תוקירזהש םיעדוי ונחנא םא

לש תויווחה תא ראתמ אוה הזה ףקשה , ונשי הזה ףקשה, וישכע הארא ינא

הז םיטרפל ס נכא אל ינא, היפוקסנולוק תארקנש הקידב םירבועש םילוח ינש

הז לע ועדי םיריעצה הז לע םיעדוי הפ םירגובמה לכ , באוכ הזו רוניצב רושק

המכ תוינש 60לכ חוודל ושקבתנו ולאשי םילוחהו , םילוח ינש ןאכ שיו דיתעב  

ו ללכב באוכ אל אוה0רשאכ , 10דע ספאמ םלוס לע םהל באוכ  באכ אוה 10-   

םאה הלאשה ןמ עגר ל םלעתנו לכתסהל םילוכי ונחנאו. לבסנ יתלב

הרומח אל איה הגאדהו הבושת הזל שי בגא , הרוצ התואב םלוסב םישמתשמ

טנייצפמ רתוי לבס Bטנייצפש םצעב םיכסי בשוח ינא הפוצו לכתסמ לכ , ידמ  

A , םוקמב תוקד 22הכשמנ היפוקסנולוקה לבס טושפ באכ לש עגר לכו 8   

ל םג היהA-ל היהש  -Bדועו רתוי לבסB-ש רורבש ךכ,   םאש ררבתמ לבא ,  

תאו Aתא םילאוש   Bולבס םה המכ השעמ רחאל   ,A היווחה תא רכוז  

התוא ןיבהל יאדכש העפות וזו רבסה שי הזלו Bרשאמ תילילש רתוי הברהב   

התא המכ ומכ תאזכ הלאש םתוא םילאוש רשאכ םישנא , אוה רבסההו
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ךשמ ה ןמ ןיטולחל תמלעתמ םהלש הבוגתה, חיננ היפוקסנולוקה ןמזב תלבס

עצוממ ןמ הז םישוע םישנאש המ , ןובשחב חקלנ אל ךשמה, היווחה לש

המכו באכה איש ןה הזה ןיינעב תוירקיעה תויווחה רשאכ באכה לש ללכושמ 

בוA-ב וישכע םילכתסמ םתא םאו, ףוסב באכ  - B המל וארת םתא  A רכוז  

הטושפ איה הביסהוBרשאמ העורג רתויכ היווחה תא  הקידבה Aלצא ,    

ילמיסקמל בורק וא ילמיסקמ באכ לש עגרב רוניצה תא ואיצוהוהרמגנ לצא ,  

Bבוט רתוי היה ףוסהו ףוסה תארקל ךעד באכה קר ןובשחב םיחקול םא ,  

רובע רשאמ Aרובע הובג רתוי הזה עצוממה ףוסהו אישה לש עצוממה תא   B 

רשאמ רתוי תילילשכ היווחה תא רוכזי A-ו  Bהרוק ךכ ןכאו לצא קדבנ הז ,  

םיאשונ דואמ הברהב אלא , תאזה הקידבב קר אלו םילוח דואמ הברה

םהשכ והשכיא םישנאש תאזה תיללכה הנעטל רושיא םיאצומ ונחנאו 

הזש ךיאל דואמ םישיגר םהו ןהלש ךשמל םישיגר םניא תויווח לע םילכתסמ 

ולאל תוארל םילוכי םתא . תויעב רצוי הז, אישל דואמ םישיגר וא רמגנ

, ףוסו איש לש ללכה ול םיארוק ונחנאש הזה ללכה ןמש ינפמ, איבמ הז תויעב

םישנא איבהל רשפא ןובשחב םיחקולש הלאה תודוקנה יתש תרמוא תאז 

תמאבש תויווח יתש םכל ראתא ינא הנה , תורזומ דואמ תוטלחה טילחהל

םימב די לובטל איה תחא היווח –ונישע ונחנאש םייוסינב וסנתה םישנא   

םיעיגמ םישנאו רק הז תולעמ 14לבא םירק ארונ , ארונ אל, באכ דע םירק  

תולעמ14-ב הקד ךות דע באכ םלוס ותואב 8-ל ךרעב םיעיגמ םה,   הז , 10 

וזו המח תבגמ שי דיה תא איצוהל םהל םירמוא הקד רובעכ . באוכ טלחהב

וא םדוק תוקד 7תרחאה דיב םישנא םתואל , היווחה שי ךכ רחא תוקד 7   

תוינש90איה תכשמנש תרחא היווח  ומכ קוידב ןה תונושארה תוינשה 60,    

תולעמ14הנושארה היווחה  םוש שיאל םירמוא אל תוינש 60רובעכ לבא ,    

 30ךותו םותסש הזיא חתופ והשימ אלא דיה תא איצוהל ול םירמוא אל , רבד

ל תולעמ14-מ הלוע םימה לש הרוטרפמטה תואבה תוינשה תולעמ15-    ,15 

תוקד 7שי וישכע . 14רשאמ תוחפ באוכ הז ל בא גונעת אל טלחהב תולעמ  

יוסינל םיבדנתמ םהש ועדיש םיבדנתמ הלא , הלאה תויווחה יתש ןיב שרפה
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םיחנ םהש תוקד7שי , באכב ךורכש הלאה םייתשה ירחא תוקד7דוע םיחנ ,     ,

םייוסינ3לע תמתח התא םהל םירמואו הרזח םהל םיארוק  היה וישכע ,  

ןימי דיב דחאיוסינ, לאמש דיב דחא יוסינ לע קוידב רוזחל םידמוע ונחנא ,  

הביצי דואמ האצות וז רפסמה וישכעו ? רוזחל רחוב התא המב, םהינשמ דחא

םירחוב םישנאה ןיבמ זוחא 80- ל70ןיב הז , האלה ןכו םידדומ ךיא יולתו  

אלו באכ לש תוינש 90םירחוב םה , רתוי הכוראה היווחה לע רוזחל תוינש 60   

, רבד םוש אלו םירוביג תויהל םיצור םהש ינפמ אל הז? עודמוישכע , באכ לש

תא וא היווחה תא וצרת םא םיאנוש םה טושפ דואמ רבד אוה הרוקש המ 

לש רשאמ תוחפ התוא םיאנוש םה , רתוי הכוראה היווחה לש ןורכיזה

ךכ , באכ תוחפב רמגנ הז, בוט רתוי רמגנ הזש ינפמ רתוי הרצקה היווחה

איהש הטלחה וטילחי םישנאש הז הרקמב אבנמ ףו סו איש לש ןורקיעהש

םיצור םניא םה היעבה תא םישנאל םיריבסמ רשאכ , םתבוטל אל טלחהב

תויווח , תויווחב רוחבל םיליגר ונחנאש אוה הרוקש המ, הז תא תושעל

ונלש סחיה יפל רוזחל אל המ לעו רוזחל המ לע רוחבל םיליגר ונחנא , ונרבעש

איש ללכו ןורכיז יללכ יפל עבקנ הזה סחיהו ילילש סחי וא יבויח סחי, ןהילא  

. לבסו באכ לש תויווחל ונלש ןורכיזה לש םינויפא םה ךשממ תומלעתהו ףוסו

ןבומכ איה הלכההו יללכ והשמ שי וישכע דע םכל יתרפיסש םירופיסה לכמ 

םיעדוי אל ונחנא , ונלש תויווחה לע הברה ךכ לכ םיעדוי אל הארנכ ונחנאש

לש רבעה תא וליפא םיעדוי אל ונחנא , ונלש תויווחה דיתע תא תוזחל

הרוקש המ לש הכרעהב היעב איהש וזיא ונל שי תרמוא תאז , ונלש תויווחה

הפוקתב םיקסוע ונחנא ובש רשואה רקחמל עיגא ינאש ינפל הצרא ינא . ונל

ריכזא ינאש הנושארה הדיחהו –תודיח המכ דוע ףיסוהל הצרא ינא , תאז  

, היגולוכיספב יוטיב הזל שי, תולגתסהה תדיח וז רבכ התואיתרכזה , התוא

, םינתשמ םיאנתה יח והשימ ונייהד, קופיס לש ןוכילהה הזל םיארוק ונחנא

תא תוארל רשפא . ןווכתמ ינא המל וארת םתא, םדקתמ אל אוהו ךלוה אוה

ה ריצ לע םינש ןה הפ תודיחיה–אבה ףקשה   -X ,ה ריצ לע-Y תובושת הלא  

ירחאו ינפל םייחהמ םהלש ןוצרה תועיבש תדימ לע ולאשנ ש םישנא לש
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וז הפוקתב ןמלאתהש ימ לכשו הינמרגב ךרענש לודג דואמ רקחמ הז , עוריא

םה המ לואשלו הרזח רוזחל היה רשפא , הזה ןולאשל הנש לכ םינוע םה

התאש המו . ךכ רחאש םינשב םירמוא םה המ ךישמהל רשפאו םדוקמ ורמא

ןבומכ יכ עוריאה ינפל בגא דרוי הז , תולגתסהל תינייפוא העפות איה אצומ

שי ךכ רחאו המצע תונמלאתה עוריאל תומדוקש תואירבה תויעבלש 

רקיעב הז , תמדוקה המרל הז הרקמב תרזוח ירמגל אל איה בגא, תולגתסה

ינא . בוט רתוי הז םישנ לצא, תונמלאתהל בוט םילגתסמ אל םירבגש ינפמ

רתויבוצע אוהש והשמ ראתא וישכע הז –אבה ףקשה תא תוארל רשפא םא ,    

ןיבהל תוסנל ךירצש העפות הפ שי ןיבהל ךירצ הז תא , ומצע דעב רבדמ

םינלכלכש הדיחב , תרחא הדיחב הרושק תאזה העפותה וישכע, התוא

ירקחמ , םייחהמ ןוצר תועיבש לש םירקחמב הרוק המ לע התוא םיריכמ

תועצוממה תואצותב ןמ ז ךרואל םיפוצ רשאכ רוציקב םהל ארקא רשוא

םצעב הטושפ דואמ איה הבושתה , הנתשמ תילאירה הסנכהה הבש הרבחב

הסנכהה הנתשמשכ הנתשמ אל תעצוממה רשואה תמר . רבד םוש הרוק אל

, לודג רקחמ הזיא שי בשוח ינא ןפי ןה רתויב תוטלובה תועפותה, תילאירה

יפ התלע תילאירה הסנכהה 1987- ל1958ןיב  נל דע רשואה5  היינשה הדוק  

שיש ימ לכל רזומ דחוימב הז , רזומ דואמ הז וישכע. הנתשמ אל קיספה ירחא

רובע הרבח לש החוורל יעבטה דדמה םצעבש ינפמ , תילכלכ הרשכה ול

, טושפ דואמ אוה ןויערהו תלוגלוגל רצות, רצותה הז קפס אלל םינלכלכ

תוגרד המ ,םדאל שיש תוריחבה רפסמ יפ לע םצעב החוור םירידגמ םינלכלכ  

םילוכי םישנא , שפוחה תוגרד תולוע הסנכהה הלועש לככ, ול שיש שפוחה

קופיסהו רתוי םמצעל תושרהל םילוכי םהש הזו רתוי םמצעל תושרהל 

דע הב וקסע אל םינלכלכש הדיח וזו . הדיח וז הנתשמ ונניא םייחהמ םהלש

 הלודג דואמ תונרקס שיש הלכלכב תוחתפתה שממ שיו תונורחאה םינשל

" הלכלכב רשואה תודיח"ארקנש סנכל ןאלימל סט רחמ ינא , הזה אשונב

. תאזה העפותה תא רקחש ןלטסיא הזה שיאה אוה ןושארה הצרמה הצריו

דואמ םישנא תרמוא תאז , ןוכילהה לש יומידה תא םיאור םתא הפ, וישכע
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, םולכ הרוק אלו ההובג רתוי הסנכהל םיכוז םה, ההובג רתוי הסנכה םיצור

תאז םע דחי . רבד םוש הרוק אל ךורא חווטל לבא ידיימ ןפואב והשמהרוק 

תוביסנה ךורא חווטל הרואכל יתראית ינאש המ לכ יפל ונל רורב , הדיח וז

לש תוביסנהש םירחא םירקחממ םיעדוי ונחנא לבא , תונשמ אל םייחה לש

םיגולוימדיפאו םיגולויצוס םירקחמ שי רקיעב הז לעו תונשמ ןכ םייחה 

םייחה תלחותב םילודג דואמ םילדבה םיארמש , תונורחאה םינשב םיקתרמ

הילגנאב ךרענ הזה ןיינעב רתויב עודיה רקחמה לשמל , תוירבח תובכש ןיב

', ו הגרד ןיבל רתויב ההובגה הגרדה איהש, ב "י הגרד ןיבו ירוביצה תורישב

םייחה תלחותב םינש6לש שרפה שי הכומנ -תינוניב הגרד איהש  רשאמ ב"יו,  

יאופרה לופיטה תמאבש רקחנ הזש הפוקתבו םוקמב הזו י רשאמ רתוי א "י

, האלה ןכו םהלש םיגהונה לכ וקדסנ םגו הנוש דואמ הארנכ היה אל םישנאב

הלאו םיעדוי אל ונחנא והמ , םייח תלחות ילדבהב רושק ןויוושה יאב והשמ

ם יגולוכיספהו םינלכלכה, םיגולויצוסה תא םויה תוקיסעמש תודיחה ןמ

םירקחמה ןמ רשואה לש הלאשל יתעגה ינא . רשואה אשונב םיניינעתמש

הלאש היפוקסנולוקה לעו םירקה םימה לע םתוא יתרכזה ינאש םימדוקה 

יתלאשו ימצע תא יתלאשש הלאשהו , רצק דואמ חווטל תויווח לע םירקחמ

םלוכמ יתשקיבו םינש המכ ינפל רצק סנכ יתנגרא וליפא ינא , םידחא

הל ארקנ הנח םאה תעדל םיצור ונחנא םא–האבה הל אשל סחייתהל םאה ,  

ונחנא המ , תעדל םיכירצ ונחנא המ, ץרמ שדוחב תרשואמ התייה הנח

שדוחב הנח התייה תרשואמ המכ הלאשל הבושת תתל ידכ לואשל םיכירצ 

ןבומכ ונחנא . וזה הלאשה לע בושחל ןויסינ אוה םכל ראתא ינאש המו? ץרמ

םאה , הנח תא לאשנ יתמו הנח תא לאשנ המ לבא, הנח תא לואשל הצרנ

ונחנאו ןורכיז תויעב שיש םיעדוי ונחנא ירה ? שדוחה ףוסב התוא לאשנ ונחנא

הלאשה תא םילאוש ונחנאשכ ונחנא , הזה אשונב תועטל הלוכי איהש םיעדוי

המדנ ךכ , םינווכתמ אל םצעב ונחנא, ץרמ שדוחב הנח התייה תרשואמ המכ

שדוחב תרשואמ תייה תא המכ הלאשל הלש הבושתל םינ ווכתמ אל ונחנא, יל

? הפ רתוח ינא ןאל, ןכ םא. העוט איהש ןכתיי, תעדוי אל איהש ןכתיי יכ, ץרמ
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ןיבל עגרל עגרמ יחש הווחה " ינא"ה ןיב ןיחבהל יאדכש הזל רתוח ינא

, רבעה לש תויווח יבגל םיטופיש עבוק אוהש ךירעמהו רכוזה" ינא"ה

ונחנא ץרמ שדוחב תרשואמ תייה תא המכ הנח תא , והשימ םילאוש ונחנאשכ

הל הרוקש המ הז הנח לש הווחה " ינא"ה, ךירעמהו רכוזה" ינא"ה לא םינופ

ונחנא ךיא הלאשה הפ םצעב ? הזב ןיחבנ ונחנא ךיא, וישכע. שדוחה ידכ ךות

לע בושחל עיצמ ינאו ץרמ שדוח ךשמב הנח לש הייח ויה המ ונמצעל םימדמ 

םיעגר לש םרז רותבהנח לש םייחה הווה לש גשומ שי םיגולוכיספ לצא ,  

שיש םימיכסמ םיגולוכיספ לבא , םיינכטה םיטרפל סנכא אל ינאש יגולוכיספ

, רצק דואמ אוה הווההו וב םייח ונחנאש הווהה והמ לש גשומ אוהש הזיא

תוינש3-ל היינש יצח ןיב אוה םינוש םידדמו תוכרעה יפל יפל תרמוא תאז ,  

ךרעב שי תועש 16לש םויב , עגר הזל ארקא ינאו תאזה הרדגהה ףלא 20   

תאז , הברה הרוק הזכ עגר לכב, רישע דואמ אוה הזכ עגר לכ וישכע, םיעגר

ןכות אוהש הזיא שי , והשמ השוע אוה כ"דב הנווכ וזיא והשימל שי תרמוא

תיסיפ תוחונ וא לבס אוהש הזיא שי , המגמ איהש וזיא שי, וילע בשוח אוהש

תולאש דואמ הברה שי , ישגר בצמ שי, חור בצמ שי, רבד לכ רדעיה ילואו

ןיחבהל םילוכי ונחנא , תונידע ןה תולאשהו. עגר לכ לע לואשל רשפא םצעבש

םיבצמל ראות תונש תואמ שי תונחבהה , קתורמ תויהל-ל בהלנ תויהל ןיב

איבא . םיעגר לש ןטק רפסמ וא עגר ראתלו אובל לוכי םהמ דחא לכו םיישגר

הבושח יל תיארנש אמגוד וז יכ םיניחבמ ונחנאש תונחבהה גוס , תואמגוד

שי , תיבויח היווח יגוס ינש ןיב לשמל םיניחבמ ונחנא, רשואה רקחב ללכב

תירבעל הלש םוגרתה לע יתבשח אלJOYתארקנ תילגנאבש יווח  וז לבא ,  

העוגר החמש וזשCONTENMENTתמועל תבהלנ החמש הזיא  תויווח ,  

ןואכיד ונל שיו ההובג תוררועב תילילש היווח איהש הדרח ונל שי תוילילשה  

לש רואיתב רתוי הברה טרפל רשפאו , הכומנ תוררועב תילילש היווח אוהש

םיעגר ףלא20, ןכבו. תויווחה איה הבושתהו ? הלאה םיעגרה ןמ ראשנ המ,  

, ףלוח אוה עגרה, םיעגרה תא םירכוז אל ונחנא תרמוא תאז! םולכ טעמכ

םע דחיו םייקתהל ןמז טעמכ םצעב אל ןיא הווחה " ינא"ה, ףלוח אוה הווהה
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המו תמלענו תפלוחו האב היווחהש הזב ישוק אוהש הזיא שי הפ , ינא הז, הז

רמשנש ידיחיה רבדה הז תונורכיזה , תונורכיז םה ונל ראשנש המ? ונל ראשנ

. עובקלו טופשלו דומאלו ךירעהל םילוכי ונחנא ותואש ידיחיה רבדה הזו

וליפא ונחנאו תויווחל םינויצ םינתונ םישנאש , הז תא םיעדוי ונחנאו ררבתמ

תאז , ןפוסב תויווחל םינויצ םינתונ, תויווחל םינויצ םינתונ םה יתמ םיעדוי

הזיא עבקנ זא יעבט ףוס הל שיש הדוזיפא  איהש וזיא שי רשאכ תרמוא 

ונחנאשכ םג םי רכוז ונחנאש ידיחיה רבדה אוה ןויצה םימעפלו ןויצ אוהש

" ינא"ו רכוזה" ינא"ש רורב יתרמא ינאש המ לכמ. היווחה תא םיחכוש

םייחב טלושה אוה רכוזה " ינא"הש םיוסמ ןבומב רורבו םיהז םניא הווחה

םינונכתב ונחנא םישוע ונחנאש המ , ותבוטל ונייח תא להנמ אוה םצעב, ונלש

רתוי םיבוט תונורכיז ,םייבויח תונורכיז םיננכתמ ונחנא, ךכ הז חרכהב ונלש  

םישנא ןכל , וישכע דע יתרמא ינאש הממ רורב יד הז, תובוט תויווח רשאמ

תא אלו תוינשה 90תא םירחוב בשוח ינא  תוינשה60  יפ לע םירחוב םה יכ ,  

לש אמגוד . וילע ךמתסהל םילוכי םהש ידיחיה רבדה אוה ןורכיזה, ןורכיזה

תאצל ןאל לשמל הז עיפשמ הז ןהילעש תוטלחהה גוס , עיפשמ הז המ לע

! ?שדח םוקמל שפוחל תאצל וא םוקמה ותואל שפוחל תאצל םאה? שפוחל

תונורכיזה תא םינשמ םישודיחהש ינפמ , םישודיח הצור דימת רכוזה" ינא"ה

םייוסינבו רתוי בוטה המ רורב אל , תמייק היווח לע רוזחל ראשמ רתוי

רשאכ , םהלש םייחב ינוש ידמ רתוי םיצור םישנא םצעבש םיזמר שי םידחא

רורב , ןורכיזה אשונל עגרל סחייתא. שממ תויווחה תא דודמל אב התא

איהו תחא תיווזמ , יתרכזה ינא הז םייחב ונל בושח דואמ אוה ןורכיזש

, ונל שיש ירקיעה סכנה םה ונלש תונורכיזה, הליגרה תיווזה תאז, תלבוקמה

ונלש םייחה םה הלא , ונל שיש בושחה ידיחיה סכנה םה םיוסמ ןבומב םה

ינאש יפכ , ירמגל תרחא הז, הז תא ראתמ ינאש יפכ. םירכוז ונחנאש המ

תרמוא תאז , םהב שמתשמ התא םא םיבושח םה תונורכיזה הז תא ראתמ

תויווח ומכ היווח וז רוכזל לבא , םיבושח םה תונורכיזה זא רכזנ התא רשאכ

ןה ררועמ ינאש תויפוסוליפה תויעבה, היעבה תא רותפא אל ינא, תורחא  
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תויעבב קוסעל יאדכ טלחהבש הארמ היגולוכיספה , תושק תויעב תמאב

ינאש המ לכמ . שממ לש תודיח הלאו טושפ ןורתפ ןהל ןיאש ינפמ הלאה

? הנח לש הרשוא תא דודמנ ךיא הלאשה יבגל ךלוה ינא ןאל רורב יתרמא

המ תע דל הצור יתייה, הנח לש םיעגרה ביט המ תעדל הצור יתייה ןורקיעב

םויב םיעגרה ףלא20-ב הילע רבוע שדוחב םימיה30-ב,   יתייה רתויש המ ,  

, בגא םינווכתמ ונחנא הזלש יל המדנ לבא ידמ רתוי הזש ןבומכ, תעדל הצור

רתוי םירשואמ םישנא םאה הלאשה תא םילאוש ונחנאשכ היווחה ביטל 

ח ורה בצמ םאה הלאשל קוידב םינווכתמ ונחנאש יל המדנ, הינרופילקב

םוקמב רשאמ תובוט רתוי םהלש תויעגרה תויווחה םאה , בוט רתוי םהלש

תוחפ וא רתוי םירשואמ ונחנא םאה הלאשה תא םילאוש ונחנא םא ? רחא

ילוא , הבר הדימב יל המדנ םיעגרה ביטל םינווכתמ ונחנא, ויה ונירוה רשאמ

? םיעגר םירקוח ךיא ןכבו. בושח אשונ אוה םיעגרה ביט לבא םירחא םירבדל

בשחמ םע והשימ הז תא תושעל ךרדה םויה , היגולוכיספב םיעגר םירקוח

תא הארנ , לאשנ םדאה םזמזמ אוהשכו םזמזמ םעפב םעפ ידמש םטק דיינ

תויווח תמיגדEXPERIENCE SAMPLINGארקנש והשמ הז , תיפוקשה   ,

יתאבה ינאו וישכע שיגרמ התא ךיא הז םילאשנ םישנאש המ תויווח תמיגדב 

םע , קסוע התא המב, התא הפיא םילאשנ םישנא םצעב, םש יראת ינש קר הפ

המישר םצעב איה תושגרה לש המישרהו ךלש תושגרהה המו אצמנ התא ימ 

םירקחמ הברהב תושגר12לש  דואמ הז תרמוא תאז , ונלש רקחמב תוחפל,  

תייעב אלל םישנא לש תויווחה תא םוגדל רשפאו תוקד 2חקול , טרופמ  

איה תאזה הטישה םע דובעל השקש רורב , הזה ןיינעב רישערקחמ שי . ןורכיז

ינאו םירבח לש תווצ ןכאו , ףילחת הל אוצמל ךירצו הרקי דואמ הטיש

, רחא ךרעמ ונאצמהו תונורכיז תמיגד לש הטישה תא ףילחהל ךרד ונשפיח

ונישע ונחנאש המ . םיגולוכיספו שפנ תואירבל םירקוח שיו ןלכלכ שי תווצב

ןושארה רקחמב ונרקח , ונישעש אבה רקחמהמ ןה ראתאינאש תואצותהו 

ססקטב תודבוע םישנ1000 תושעל לוז םש יכ ? ססקט עודמ ולאשת וישכע,  

לע חווידב תובוט רתוי ןה םישנש םירמוא ? םישנ עודמ ולאשת לבא, םילאשמ
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, םישנל םירבג ןיב םילדבהל סנכיהל וניצר אלו םירבג רשאמ ןהלש תויווחה

םישנהמ ונשקיבש המ . היווחה תא דודמל ךרד ונשפיח, דיתעב אובי הז

םוי לע בושחל ןהמ ונשקיבו בטיה ןהל ונמליש יזכרמ םוקמל ואב ןה , הלאה

, תוניצסל ותוא קלחלו טרס לעכ וילע בושחל, לומתא םוי תא קלחלו לומתא

תוקד לש תוניצס אלל הסג הקולח םישוע םא . תודוזיפא םושרלו תודוזיפאל

םוי ךשמב תודוזיפא15א וה עצוממה כ"דב תאזכ הדוזיפא לכ לע וישכע ,  

תייה הפיא תרמוא תאז , תויווח תמיגד וליאכ רזחשל ןהמ םישקבמ ונחנא

תא תוארל רשפאו ךלש תושגרה ויה המו תעסנ ימ םע , תאזה הדוזיפאב

הנושארה , תושגרה תמישר איהש ונלש תויווחה תמישר תאז, אבה ףקשה

ינמ לכ שיו רמגיי הזש תיכיח תא תאזה הדוז יפאב םאה תניינעמ יד איהש

הנהנ–ןה תויבויחה , תוילילשו תויבויח תוילילש תויווח שיו םחו חמש ,  

יתלב אוה יכ ןיינעמ בגא ףקש הז –אבה ףקשה תא תוארל רשפא . ןהינימל  

רזחשל תאזה הטישב םילגוסמ ןכ ונחנאש תוארהל רקיעב דעונ אוה , ונל יופצ

םויה תועש הזX-ה ריצ, תויווח תמיגד תויווח לש חווידה הז Y-ה ריצ,    

שי , םויה ךרואל רפתשמ חורה בצמש ררבתמ. םיילילש תושגר לש, תוילילש

אל ןה יכ , הדובעה ןמ התיבה תורזוח הלאה םישנהשכ לודג דואמ רופיש

הרורב המגמ שי הדובעה םוי ךשמב םג לבא , רורב דואמ הז הדובעה ןמ תונהנ

םירקחמ לש תואצותיתש הפ שי. יוניש לש , ונלש הז תחא, םיטרפל סנכא אל,  

ירמגל םגדממ הז היינשהו םויה תא רזחשל לש תאזה הטישה תרמוא תאז 

תא ןיטולחל םירזחשמ ונחנאש רורבו תויווח תמיגד לש הטישב ךרענש הנוש 

דואמ ינא אבה ףקשה תא , אבה ףקשה תא תוארל רשפא. תאזה המיגדה

םויב תועשX-ה ריצ, בהוא ה ריצ,   -Y שיו ףייע התא המכ לש חוויד הז  3 

הרוקש המ ולכתסתו יופצ יתלב הז , ליגה יפל תונוש תומוקע ןהו תומוקע

המוקעה , 30ליגל תחתמ הז המודאה המוקעה , םינקזה תמועל םיריעצה

לבא , הז תא ונעדי אל םצעב רורב הז, 50ליגל לעמ איה הלוחכה הנותחתה 

עורג דואמ רקוב םהל שי םיריעצהןוכנ הזו ונקדבו ונרזח וישכע תא יתרבע ,  

, םדוקמ עודי היהש רבד הז בגא ריבסמ הזש המו הז תא יתעדי אל םייחה לכ
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יכה אוה ןבומכ םיריעצה תבוטל םינקזל םיריעצ ןיב ילאוטקלטניאה רעפהש 

אל םה ןכל , ברעב םיפייע םה םינקזהש ינפמש ובשח דימתו ברעב לודג

ברעב לודג יכה אוה רעפה , ךופה אוה רופיסה. םיריעצב תורחתהל םילגוסמ

תורחתהל םילוכי םינקזה ןכלו רבד םוש םיווש אל םיריעצה רקובבש ינפמ 

תואצותה גוסמ הז , ברעב םהב תורחתהל םילוכי םה רשאמ רתוי םהב

רקח והמ יתרמא , המגדהל טושפ הז תא איבמ ינא, לבקל רשפא ןתואש

, אבה ףקשה תא תוארל רשפא. רשואה רקחב םישועש המ הז ןכבו רשואה

םירבדה דחא , דיגהל הצור ינאש והשמ דוע שי םדוקה ףקשל רוזחת םצעב

תויווח לש תוגלפתה המ איה לואשל רשפאש תולאשה תחא , םיאצומ ונחנאש

לש ילמרונה חורה בצמ –הדח דואמ הבושת שי הפו ןמז ךרואל םישנאל שיש   

, העיתפמ דואמ איה הקיטסיטטסה הפו עצוממב בוט חור בצמ אוה םישנא

לש ןמזה ןמ זוחא 10קר םיחוודמ םישנא  תויווח קרו תויבויח תויווח 0   

ןיאשו תויבויח קר ןהש תויווח לע םיחוודמ ןמזמהמ זוחא 40-כ םה, תוילילש  

הלא םישנא לש יעבטה בצמה , תנזואמ אל דואמ איה הקולחה, בבר ןהב

. המרונה תאז בוט יד חור בצמ אוה יעבטה בצמה, ללכב םישנא לש הארנכו

לוכי ינא םא , אצמנ התא ימ םע הלאשה תא םישנאה תא ונלאש הפ, וישכע

רשפא תורפסב םילכתסמ רשאכ בושו תועתפה שי הפו אבה ףקשה תא תוארל 

םע תויהל היווחה ןיב לדבהה הז טלוב דואמש המ , ןאכ הרוק המ ןיבהל

תמועל 3.28הז , לעבה ןיבל בוט יכה הזש םידידי תוחפ תצק הז םידליה , 2.80 

תויהלמ עורג רתוי אוהש ידיחיה רבדה , בוט תוחפ דוע םירחא םידבוע, בוט

טעמכ םילודג טלחהב םיטקפא הלא , תואצותה הלאו סובה םע תויהל הז דבל

םידידי םע תויהלו םירחא םע תויהל םישנאל בוט רתוי , דרפנב תוליעפ לכב

יכה היווחה וז רקובב הדובעל עוס נל ומכ, תומיענ אל דואמ ןהש תויווח ךפוה

, רבח םע הז תא םישוע םא תאזה היווחה, ונדדמ ונחנאש תויווחהמ העורג

, תילרטינל המיענ יתלבמ תכפוה רבח םע העיסנה תא םישועש םיחוודמ םא

תיפוקשה תא תוארל רשפא . םילודג דואמ תועפשהו םילדבה שי תרמוא תאז

סש דחא ףא עיתפי אל הז הפ בוט–האבה   -מ בוט רתוי אוה סק 
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COMUTINGםיחרכומ אל םצעב חתפל רשפא ןאכ םיאצומ ונחנאש המ .  

 RELAXINGהז בגא תועט הפ שי , לע המלש טעמכ המכסה שי וילעש םלוס

WITH FRIEND'Sתויופידעה םלוסב ינשה רבדה אוה םלוכ טעמכ ,  

ה זה םלוסב שמתשהל םילוכיו םיעדוי ונחנאו הזה רבדה לש גורידל םימיכסמ

, הז תא ונישע ןכאו. תורחא תויווח לש תוינודהה תועפשהה תא דודמל ידכ

ללכב תוארל םילוכי אל םתא הז תא בוט–אבה ףקשה תא תוארל רשפא    ,

המו יתרכזה ינאש תויוליעפה 8םע הזה םלוסה הז לאמש דצמ שיש המ לבא   

 םישנל םיעירפמ תמאבש םירבדה דחא, םישרפה ינמ לכ ונדדמ ןימי דצב שיש

יתלב ירמגל הדימב , ןמז ץחל אוה הלאה םישנל הדובעב היווחה תניחבמ

רתוי תלפונ תמאב האנהה ןמז ץחל הילע שי הדובעב תחוודמש ימ . היופצ

שיש הדובעב חוודל ןיב םלוסהמ תיצחמ טעמכ ךלוה הז , רחא רבד לכ רשאמ

לודג רתוי דוע אוהש טקפא שי . ןמז ץחל ןיאש הדובעב חוודל וא ןמז ץחל

יכה םיטקפאה דחא אוהש , םוקמ אוהש הזיאב עצמאב לוחכ וק שי הזבו

חורה בצמ ןיבל הניש ןיב רשקה טקפאה , הנישה תוכיא הזו ונל שיש םילודג

רשק רושקו עפשומ םויה לכל חורה בצמ תא , ולש המצועב ונתוא םיהדה

רקיעב , הנישה תומכ לעו הנישה תוכיא לע םישנא לש חווידל בורק דואמ

תואצות וישכע םכל ראתא ינא –אבה ףקשה תא תוארל רשפא . תוכיא  

אוה רשוא , םלוכל תרכומ םצעב איה הנושארה האצותה. רקחמה ןמ תורחבנ

תאז טעמ אל תאזה תוישיאה תנוכת לע םיעדוי ונחנא , תוישיא תנוכת רקיעב

םיהז םימואת קדבנ הז , הבר הדימב תיתשרות םג איהש תוישיא תנוכת

רשאמ חורה בצמב רתוי דועו םהלש חורה בצמב לודג ןוי מד טלחהב ודרפוהש

םתוא דודמל רשפאש םילדבה םנשי , םייחהמ םהלש ןוצרה תועיבשב

יתשבש אוה םויה רשואה םוחתב םיקתרמה םירקחמה דחא הז , תיגולויסיפ

הנואה איהו החמש הנוא ונתאמ דחא לכל שי חומה לש תוימדקה תונואה 

יולת ונלש חורה בצמו תינמיה הנואה איהש הבוצע הנוא שיו תילאמשה 

הז תא , תינמיה הנואה ןיבל תילאמשה הנואב תילמשחה תוליעפה ןיב ןוזיאב

, תעדל רשפא םיחונ אל תוקוניתו םיחונ תוקוניתו תוקונית לצא דודמל רשפא
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, םייעגר חור יבצמב הנתשמ הז, הביצי הנוכת איה םישנא לש יפוא תנוכת וז

יד רשק םיארמש םירקחמ וישכע שיו דודמל ר שפא שממש הנוכת רקיעב וז

לש חווידה ןיבל תוימדקה תונואב תילמשחה תוליעפב ןוזיאה שממ ןיב עבקנ 

איה הניש םג הארנכ , רשקה קזח דואמ יתרמא רבכ הניש. ןוצר תועיבש

םג לבא , םירחא םיבצמב אלו תוישיא תונוכתב רושק הזו תוישיא תנוכת

הפ הסנכה . ונכרעה ונחנאש הממ בושח רתוי םרוג אוה יתביס םרוגכ הניש

ינא , רקחמה תא ונישע הז ליבשב תרכינ הדימב, רקיעב הז ליבשב םצעב

רוקמב ונל התייהש הבשחמהו ןלרטסיא לש הדיחה תא רותפל יתיוויק 

תורמל ', אב רשוא רתוי לע םיחוודמ םניא םירישע םישנאש ןכתייש התייה

לע םיחוודמ םניא םהו םהלש תיעגרה היווחב םירשואמ רתוי םצעב םהש  

םידחא לש רבסהה םג הז , םייחה ןמ רתוי םישרוד םהש ינפמ רשוא רתוי

שי םירחא תומוקמב וא הינרופילקב םייחה ןמ ןוצרה תועיבש ןיב לדבה ןיאש 

רתוי תושירד םהל שי לבא , רתוי םירשואמ תמאב םיאנרופילקה רמואש ימ

םייחהמ םהלש קופיסה ןכלו רת וי בוט חור בצמב תויהל םיצור םה, תוהובג

תועיבש לע הסנכה לש העפשהה תא דודמל ונלוכי ונחנא ןכל . רתוי הובג ונניא

הסנכה ןיב רשק שי וישכע , חור בצמ לע הסנכה לש העפשה תאו ןוצר

הדיח תאז ןמז ךרואל רשק ןיא , םיוסמ עגרב םייחה ןמ ןוצר תועיבשל

תועיבש רתוי לע םיחוודמ רתוי םירישעש ימ הרבחה ךותב לבא , ןלרטסיא

םע , הניש םע בגא שלח רתוי הברה, רשק שי לבא קזח רשק אל הז, ןוצר

, תושגר לע הובג רתוי היהי הסנכה לש טקפאה ילואש וניפיצו שי. הניש תוכיא

ןיבו םירישע ןיב , ןוכנ אוה ךפיהה, ןוצר תועיבש לע רשאמ הווחה" ינא"ה לע

ונלש הרעשהה , ישגרה לדבהה רשאמ רתוי לודג ןוצר תועיבשב לדבהה םיינע

הז לע םירזוח טושפ ונחנא תואצותה תחא וז–ליג . הנוכנ התייה אל עודי ,  

אל הז םירקוחל עודי הז , ליגה םע הלועו תכלוה םייחהמ ןוצרה תועיבשש

םידליהשכ הז רתויב תרכינה היילעה , היילע שי טלחהב לבא, רוביצב עודי

םיחוודמ םישנא 60-ה תונשב, ליגה לש היילע שי לבא בגא תיבה תא םיבזוע  

םיאצומ ונחנאו הז לע םירזוח ונחנא . םייחהמ ההובג ןוצר תועיבש טלחהב לע
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ןוצרה תועיבשבו םיחוודמ םישנאש תויווחב רופיש לש המר התוא ךרעב 

תטלוב דואמ העודי העפות בוש–תויתד . םייחה ןמ םהלש לכב םייתדה ,  

םירצונ םגו םידוהי םג תוחפלתותד הברהב יל המדנו םירקחמה םייתדה ,  

םג םהו , םיינוליחה רשאמ םייחה ןמ רתוי ההובג ןוצר תועיבש לע םיחוודמ

ינא , טלחהב ונתוא עיתפה, םויה ךרואל בוט רתוי חור בצמ לע םיחוודמ

שי –םישוריג . םויה לכ ךרואל הז אל, ןוצר תועיבש קר היהי הזו יתבשח  

ןמ תוצורמ תוחפ תושורג םישנש ןוצר תועי בשו רשואה רקחב העודי האצות

םא עדוי ינניא ונלש רקחמב הז לע םירזוח ונחנא , תואושנ םישנ רשאמ םייחה

ןהלש םייחב סעכ תוחפ שיו בוט רתוי חור בצמב ןה ךדיאמ , תיללכ העפות וז

יבגל ונעגה הילאש הנקסמה יללכ ןפואב . תואושנה םישנה לש םייחב רשאמ

הילאש הנקסמה , םדוקמ הב יתלחתה ינאש תולגתסהה תדיחב תולגתסהה

לוכיו חורה בצמ לע הלח איהו תישממ דואמ איה תולגתסההש איה ונעגה 

קופיסה לע רשאמ תושגרה לעו חורה בצמ לע רתוי תינוציק איהש תויהל 

ןלכלכה , תורחא תואצותל יתיוויק טלחהב ינא. בזכאמ, עיתפמ דואמ, םייחב

תוביסנה יונישב רשפאש וניוויק ונחנא יכ תור חא תואצותל הוויק יתא דבועש

דוע , טושפ אל הזש ררבתמו תישונאה היווחה תא רפשל תמאב םייחה לש

תא תוארל רשפא . תאזה תילילשה הנקסמה תא גייסל הסנא ינא םיעגר המכ

בוט–אבה ףקשה   –תוארהל הצור ינא ותואש ןורחאה ףקשה הזו וילע גלדנ ,  

עגר יל שיש בשוח ינא , סחייתא ינא םצעב? םיידיתעה רקחמה ינוויכ המ

רתוי חיוורהל , ףסכ חיוורהל םיצור םישנא עודמ, קשחה סקודרפל סחייתהל

םיחמש ויה םישנא עודמ , ןמז ךרואל הברה ךכ לכ םהל םורתי אל הז םא

רתוי םירשואמ םניא םישנא רבד לש ופוסב םא הינרופילקל רובעל 

ינא לבא תרחא האצרהל אשונ הז ,הבושת ונל שי בגא הזל? הינרופילקב  

יבגל הנוכנ אל הירואית כ "דב ונל שיש ררבתמ. הבושתה ןוויכ המ זומרא

םניא םישנא , הנוכנ הנניא רשואה יבגל םישנאה לש הירואיתה, רשואה

ותוא ראתא ינאש הז לע רקחמ ונישע ונחנא . תולגתסהה סקודרפב םיריכמ

אוהש והשימ לש וחור בצמ בשוח התא המ לע םישנא ונלאשש רוציקב 
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אוה ראשכ וזה הלאשה תא ונלאשו  הלרגהב הכז וא םילגלג אסכ לע קתושמ 

יצח , שדוח הזמ קתושמ אוה הלאשה תא ולביק םישנאהמ יצח, קתושמ

תא םלוכ תא ונלאש , הנש הזמ קתושמ אוה הלאשה תא ולביק םישנאהמ

המ . תקיודמ יד ךרד וזיאב הז תא ונדדמ חורה בצמ לע הלאשה התוא

ישיא ןפואב קתושמ ריכמ התא םאה–הלאש דוע ונלאש , םיהדמש אלש ימ ?  

, םהלש חווידב לדבה םוש טעמכ םיאצומ אל ונחנא ישיא ןפואב קתושמ ריכמ

קתושמ אוה םא ןיב קתושמש והשימ לש חורה בצמ יגל םהלש הכרעהב 

בצמל הריהמ דואמ תולגתסה שי , רידא לדבה שי איה תמאה, הנשמ וא שדוח

חור בצמל עיגמ אוהש אל הז חורה בצמ , חור יבצמ תניחבמ קותישלש 

םיבשוח םה רשאכ םישנאל , הנשה ידכ ךות רפתשמ דואמ אוה לבא, ילמרונ

תמאב הזו הלוחב הצמל אירב בצממ רבעמה עגר לע םיבשוח םה קותיש לע 

יבגל רבד ותוא . תולגתסהה תא םיאור אל םה, ארונ עגר תמאב הז, ןוסא

םירמוא הלרגהב הייכז לע םתוא לאוש התאש םישנא –ה לרגהב הייכז  

םיכוז הנש רובעכ םיעוט ירמגל םה , שדוח רובעכ ומכ היהי הז הנש רובעכש

אל םהו החפשמ אלו םידידי אלו םירבח אל םהל ןיא רבכ תולודגה תולרגהב 

תא םירמושש הלא םג ןכ , םילגתסמ טושפ םה הזמ ץוחו ךכ לכ םירשואמ

םישנאל רורבאל, םהלש םידידיה המ יבגל הנוכנ אל הירואית ונל שיש ךכ .  

, ידיתע רקחמ ינוויכ, ןכבו. דודמל רשפא הז תאו ונל בוט אלש המו ונל בוטש

הז תרמוא תאז , רצק חווטל החמש הנוק איה? הנוק ןכ הסנכהה המ זא

הנתשמ םתסנכהש םישנאל הרוק המ והשימ לש רקחמב תואצות יתיאר 

ןכו ןיאושינל ומכ הבוגת איהש וזיא שי ימואתפה י ונישב תמאב שיו םואתפ

ילואש ונלש רקחמב םיזמר שי . תכעודו ןמז אוהש הזיא תכשמנ איהש האלה

אל ינא יכ הזל בייחתהל הצור אל ינא , עיתפמ הז, רחא והשמ הנוק הסנכה

ונחנאש םשה יראותמ דחא , תויטנטפמוק לש השוחת וזיא הנוק הז, חוטב

ותואב ?DID YOU FEEL COMPETANT OR CAPABLE:םש םילאוש  

ההובג רתוי הסנכה םע םישנא ? תויטנטפמוק לש ךל התייה היווח וזיא, עגרה

םיבצמ ינמ לכב תויטנטפמוק תשוחת לע םיחוודמ ההובג רתוי הלכשה םעו 
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וז ? תויטנטפמוק רמוא הז המ, שפחל ךירצ ובש ןוויכהש ןכתייו, לוכאלב ללוכ

ךלש םייחב טלוש התאש,םלועב טלוש התאש השגרה ןמ יל שיש הרעשהה ,  

אל הז , לדבה שי ןאכש ןכתייש הז דיתעב קודבל םיצור ונחנא התואש עגרכ

יתרכזה ינא תואירב םע רשקה . רחא והשמ םינוק אלא םינוקש בוט חור בצמ

יא לש היווחה יהמ יבגל רקחמב םיליחתמ , רקחמ תושעל םידמוע ונחנא

הלעמלמ ןויווש יא לש היווחב םיש נאל הרוק המ תרמוא תאז, ןויווש

דמוע הזו הז תא רושקלו תוישגרה תויווחה תניחבמ , תישגר הניחבמ הטמלמו

, םינוש םייגולויב םירקחמ םעו םינומרוה םע הז תא רושקיש רקחמ תויהל

םילדבהה תא , םדוקמ התוא יתרכזה ינאש הדיחה תא ןיבהל ןויסינב

אל רומגל ךרטצא ינא , והשמב רומגא ינאו. םייחה תלחותב הרבחב םילודגה

הקיטנג לכה הז םאה , שאייתהל רשפא תמאב םאה, ירמגל ילילש והשמב קר

ונלש רקחמה ? רתוי םירשואמל םמצע תא תושעל ךרד םישנאל שיש וא

. הזה ןיינעב תכלל רשפא םהבש םינוויכ המכל םיזמרמ םירחא םירקחמו

הז םיטלוש ןכ םיש נא ובש דחא רבד שי, דחא רבד רמוא בגא ונלש רקחמה

תואיבמש תויוליעפו תחנ רתוי תואיבמש תויוליעפ ןנשי , םהלש ןמזה תקולחב

שי ןוכנ םישוע םניא םישנא הארנכ הז תא , םיטלוש םישנא הז לע, תחנ תוחפ

עודמ , תואנהה ןהמ ןיבהל םיסנמ ונחנא. תושעל המ שי הפ, תוריקס הז לע

רקוב תחוראל םילגרתמ אל עודמ, המיענ ךכ לכ היווח וז רקוב תחורא  

םילגרתמ אלשו הברה םישועש םירבד דוע שי ? םוי לכ רבד ותוא םילכואש

, רבדל עגרל הצור ינא הז לעו תונמוימכ רשוא אוה ישילשה אשונה. םהילא

ציר–היגולוכיספב םיקירבמה םירקוחה דחא  רקוחה אוהש ןוסדיויד דר ' 

תרשואמה הנואה, תוימדקה תונואב תאזה הירטמיסאה תא הליגש  

תוגלפתה ול שיו הזה ןיינעב לודג דואמ רקחמ השע אוה , ונל שיש הללמואהו

ומכ הארנ הזו תינמיה הנואה ןיבל תילאמשה הנואה ןיב לקשמה יוויש לש 

הטוסש דחא הרקמ שיו , העודיה הרוצב תילמרונ תוגלפתה, ןומעפה תוגלפתה

דצב תוליע פ ןיא טעמכ אוהה שיאל תוגלפתהל ץוחמ, תוגלפתההמ ירמגל

יעוצקמ ןפואב קסוע אוהו יטביט ריזנ אוה אוהה שיאה וישכע . ןימי
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ןוסדיויד לש רואיתב , םויב תועש המכ דבוע אוה, רשואמ תויהלב ןמאתהלב

 HE SPEND SEVERAL OUR'S A DAY THINKING: רמוא אוה

COMPETIONAT THOUGHTםויב תועש המכ סועכל אל לע בשוח אוה   .

גישהל השק דואמ הארנכ תאזה תונמוימה , בגא םיעדוי ונחנא הזה שיאה

 10ךרעבש הכרעה שיו רוניכב ןגנלו חש לש תויונמוימ לע םיעדוי ונחנא , התוא

ול שי הזה שיאה , הובג רדסב תונמוימל עיגהל, הזל תושרדנ תועש םיפלא

היצטידמב תועש םיפלא10-מ רתוי המ הזה אשונב םירקחמ םויה שי לבא ,  

םנשיו הזה ןיינעב עוקשו ברועמ דואמ בגא המאל יאל דה, תושעל רשפא

ןויסינב םיאקירמא םיגולוכיספלו םיטביט םיריזנל םיפתושמ םירקחמ 

, הלכלכב רומאכ תוניינעתה שי המ םושמ, ותישארב אוה הזה רקחמה. ןיבהל

אל הזל ונעגה עודמ , היגולוכיספב תוניינעתה שי, האופרב תוניינעתה שי

רמוח רתוי הברה םע האצרה ןתייו םינש 10דועב אוב י והשימו רורב ירמגל  

 .הדות, ותישארב רקחמה יכ, םויה םכל תתל יתלוכי ינא רשאמ

ריצק'פורפ . די ומירת םכל שי םא זא, תולאש לש ןטק רפסמ לע תונעל ןכומ ןמנהכ' פורפ : 

 .השקבב ןכ

: ארקנ תילגנאב יללכה אשונה. רשוא הלימב שמתשמ ינא עודמ איה הלאשה :ןמנהכ

HAPPINES STUDIES וא  WELL BEING STUDIES , ךיא יתעדי אל ינא

ל ןווכתמ ינאWELL BEINGםגרתל   -WELL BEING ןייצל דואמ יל בושחו  

תויווחה י "פע הנח לש רשואה תא רידגנ, הלאשה תא לאוש ינאשכ הז

שי , הנח לש WELL BEING-ל הצממ הרדגה וזש ןווכתמ ינניא ינא תויעגרה

בושח הז המצע לע תבשוחאיהש המ םג , בושח הז םייחב הלש תוינכתה םג,  

ינא . הבחר הנומתה לע, רשואה לע לכתסהל םיכרד ינמ לכ שי תרמוא תאז

, ויה אל דוע םירחאש םוקמב המורת םורתל הסנמ דחא לכו םורתל יתיצר

ונחנאש המ , יעגרה ביכרמה תא שיגדהל איה םורתל םיסנמ ונחנאש המורתה

ינאש המ םצעב חור בצמ לע רקחמ הז , רשואה תא הצממ ונניא םישוע

 .רקיעב יתראית

 )הלאש תלאשנ(
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ןוצר תועיבש ןיבל הסנכה ןיב רשקה רואיתב יתקייד ינא םאה –איה הלאשה  :ןמנהכ  

, תשקה לכ ךרואל הלוכ תשקה תא דודמנ ונחנא םאהו חור בצמו םייחה ןמ

ןוצר תועיבש ל ע ףקש עובשה יתלביק ינא? רבד ותוא אצמנ ונחנא םאה

רקוח רבחמ יתלביק , תוארהל עגרל יתבשח ינאש תונוש תוצובק לש םייחהמ

תרשואמה הצובקה זא . תורשואמ ןה המכו תונוש תוצובק לע הזה אשונב

תועיבש לע םיחוודמש הלאכ ואצמ אל , הקירפאב יאסמה טבש הז רתויב

לש םלוס לע 5.5לע והשמ הז זא , םייחה ןמ הזכ ןוצר א תוגרד7  תוגרד6ו     .

הכומנה הצובקהו 4.8הז , יוניליא' נואב םיטנדוטס הז תוכומנה תוצובקה ןיב  

םירעפה , םירעפ שי. 4.44 –התוכלכב בוחרב םייחש םישנא הז ןכא רתויב 

לדבה ןיאש אל הזש ךכ חור בצמב םג םירעפ שי , םינטק םהש המכ םיעיתפמ

ןמ לדבהה ןמ ןטק רתוי קר אוה חור בצמב לדבה שי, חורה בצמב ללכב  

רקיעב הארנכ רושק יתרמא ינאש יפכ אוהשו ןטק אוה םגש םייחהמ קופיסה 

עבש התא המכ לאשנ והשימ רשאכ תרמוא תאז . ומצע יתאוושהה טקפאל

תעדוי איה השורג איה השיא םאו , וייח תא ךירעמ אוה? םייחהמ ןוצר

תוע יבש לע תחוודמ איה ןכל, הל בוט ונניא והשמ וא הייחב רסח והשמש

חרכהב ונניא עצבמ רכוזה " ינא"ה לש יתבשחמה יוסינה. הייחמ הכומנ ןוצר

אל אוה רשקהו חור בצמל םג רשק שי לבא , המצע היווחה תא ףקשמש יוסינ

 .קזח דואמ

 )הלאש תלאשנ(

 WELLויתורטממ תחאכ רידגמ ימלועה תואירבה ןוגראש הרעה התייה וז  :ןמנהכ

BEINGרבלו תישפנ תואירבל ליבקמב קלחבו יתעדי ןכא , תינפוג תואי 

 WELL-ה תא קוידב דומלל ידכו תירקחמה תוניינעתהה ןמו רקחמהמ

BEING הזה םידרטומ םה הדידמה תלאשב םיקסוע רקיעב םהש םינלכלכו ,  

םישפחמו WELL BEINGלש םידדמ ןיבל הסנכה ןיב רשקה רסוחמ רתויב   

 .אוהש ךיא רתוי תוריבס תואצות ונתייש םידדמ

הלאשתלאשנ(  ( 

תלעות לש , UTILITYלש גשומב םישמתשמ הלכלכבש תינכט יד הלאש וז  :ןמנהכ
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איה תמאה ? רשואה גשומב תלעותה גשומ תא ףילחמ יתייה ינא םאהו

גשומב תלעותה לש הלאשב ללכב קסע רקחמה תישארב יתישעש רקחמהש 

רידגהל תונוש דואמ םיכרד יתש ןנשיש ךכב יתנחבה תמאב ינא ובש , תלעותה

תיפוסוליפהו תילכלכה הבישחה לש הירוטסיהב תלעות דודמל וא תלעות 

לש תופדעה יפ לע , הטלחה יפ לע תלעות םידדומ םיינרדומ םינלכלכש, אשונב

היווחה יפ לע תלעות דודמל םירחאו ןוסנב הירוטסיה שי וליאו םישנא 

אוהש תווחנה תלעותה לש EXPERIENCE UTILITYלש גשומה תא יתעבטו   

ףילחהל עיצמ אל ינאש , רשוא לע יתראית ינאש םירקחמה לש רוקמה םצעב

הז תא םירשוקו תלעות לש גשומב םיקסוע ונחנא ינכטה ןוידב טלחהב , התוא

 .האלה ןכו תוטלחהב

ריצק'פורפ םכלוכ תא ןימזהל הצור ינאו . האצרהה לע ןמנהכ' פורפל הדונ, .ייק.וא : 

לכו היווקרפ ' פורפ לש יאמ ל4-ב הווקמ ינא המחלמה ירחא האבה האצרהל

זא , ץוחב םיספטש י הצופתה ליימ.יאה תמישרל םשריהל םיצורש םכמ הלא

 .בוט ברע זא, םכל חלשנו ואלמת


