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תרדסב קלח לוטיל קלח תחקל יל אוה בר דובכל , דבכנ להק, ריצק תחפשמ, ריצק' פורפ

בשוח ינא . ךנחמו, בושח תועד הגוה, לוגד עדמ שיא לש ורכז תא דבכל הדעונש, וזה תואצרהה

הרדסהש בשוח ינאו , בחרה להקל יעדמ עדי תאבהל םרת אוה, ריצק ןורהא לש וילעפמ לכ ןיבש

הטלחה , טופיש אוה, ברעה ילש האצרהה אשונ. ורכז תא דבכל התואנו הפי ךרד איה וזה

דמועש ילאנויצר לדומ ןיב חתמ ידי לע ןייפואמ ישונאה טופישהו הטלחהה רקח . טקילפנוקו

םע דחא הנקב םילוע םניא םיתיעלש םייגולוכיספ םילוקיש ןיבל להנמה תרותו הלכלכה דוסיב 

הבישחהו תישונאה תוגהנתההש ךכב םיצוענ חתמה תורוקמ . תילאנויצרה הטלחהה תונורקע

םהל שי , תוליעיו תילאנויצר, הנובת םיפקשמש םיביכרמ םהל שי, םינפ יבורמ םה תישונאה

תא גיצהל רשפא . תועטומ תוטלחהו, םייוגש םילוקיש, תיחטש הבישח םיפשוחה םיביכרמ

אוה םדאה םאה . הרבחה יעדמב םדאה תומד לע קבאמ רותב תצק תיטמרד הרוצב ילוא חתמה

טלשנ , ידי לע ףחדנ, לבגומ רוצי אוה אמש וא היצולובאהו הריציה תגספ, ילאנויצאר ינובת רוצי

הבושתה . אווש תוחטבהו תסומ ןומה, םייטמזירכ םיגיהנמ ידי לע ףחסנו םירציו םיפחד ידי לע

, ילאנויצאר יאהו ילאנויצארה תויחטשהו הנובתה. תיקלח תמא םיליכמ םירואיתה ינש יכ איה

תוגהנתה לש רבסהה תומלשל אטוח ךכמ םלעתמה לכ . הז דצל הז תחא הפיפכב ונכותב םייח

עגרכ ןווכתמ ינאו , תורפסה םג ומכ תיסאלקה היגולוכיספה. תונידמ וא םינוגרא, םיטרפ

םייתאנההו םיישגרה תורוקמה תא ושיגדה , תיעוצקמה תורפסל אל, םירפוס לש תורפסל

יתלב םיוואמ לע , םיעדומ יתלבו םיעדומ םיפחד לע ונדמל ונא. תילאנויצר תוגהנתהב תויטסל

תויטסל רחא רוקמ הלעה , םינורחאה םירושעה לש יגולוכיספה רקחמה. המודכו םינסורמ

. ןורכז לעו, בשק לע הבישח לע תולבגמ ןוגכ, תויביטנגוק תולבגמ אוהו, תילאנויצר תוגהנתהמ

, רתי ןוחטב. הטלחהו טופיש לש רקחמב ופשחנש תועפות שולשב דקמתא, ברעה יתאצרהב

הלאה תועפותה תוהמ תא הרצקב רוקסא . דספה תאנשו, תואדווה טקפא הל ארקנש העפות

יתרחב . םינוגראו םיטרפ ןיב טקילפנוק תרתה לש םיכילהת יבגל םהלש תוכלשהל סחייתאו
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םוקמ םושב אל ילואו ללכב ונייחב יזכרמ קלח אלממ אוהש ןויכ טקילפנוקה אשונב דקמתהל 

ושענ , ברעה םכינפב ראתאש םירקחמהו תוגשהה ןמ קלח, וישכע. ץראב רשאמ רתוי רחא

םירקוח ידי לע ושענ םירחא םירקחמ , ןמונק לאינד' פורפ, םינש הברהמ יתימע םע ףותישב

םלוכתומש תא ריכזהל לכוא אלש לצנתמ ינאו, םינוש איה , הב ןודל ינוצרבש הנושאר העפות.  

ןוחטב . דחיב תוכלוהש תורושק תועפות יתש הז. תימצע ךרע תזרפה וא, רתי ןוחטב לש העפות

יתלב םיכילהתב טולשלו , הנוכנ אבנל םתלוכיב םיזגהל םיטונ םישנאש הדבועב אטבתמ רתי

הממ יבויח רואב םמצע תוארל םישנא לש היטנב תאטבתמ , תימצע ךרע תזרפה. םייאדו

םיליעי רתוי הברה םהש םיבשוח םישנאהמ -70%מ הלעמל. תואמגוד. םתוא םיאור םירחאש  

עצוממה גהנהמ םיבוט רתוי הברה םיגהנ םהש םיחוטב-80%מ הלעמל, עצוממהמ הלעמל ,  

עצוממהמ בוט רתוי הברה רומוה שוח םהל שיש םירבוס-90%מ אל םישנאה בור תאז תמועל .  

לועפל םישנאל ונתנ ובש רקחמב , תרחא אמגוד. עצוממהמ רתי ןוחטב רתוי םהלשיש םיבשוח 

םגו הצובקה ירבח לכ תא ךירעהל הז ירחאו , תונוש תולטמ עצבל, הכורא יד הפוקת ךשמב דחיב

םישנאש אוה , הלאכ םייוסינמ הלעש ירקיעה אצממה, ךתוא וכירעי הצובקה ירבח דציכ אבנל

רתוי הברה םהש ובשח םישנא . םתוא םיאור םירחא ךיא םהלש םייובינב הברהב םיזגהל וטנ

ללכה ןמ אצוי . םהש ובשח םירחאש יפכמ םיטנמרש רתוי הברהו םיחלצומ רתוי הברה, םיליעי

אלא תינילק היסרפדב הפ רבודמ אל , תצקמב םיינואכדכ ולגתנש םישנא אוה, וז היגוסב ןינעמ

םזילאיר התליגש יתטיש ןפואב הדיחיההצובקה התיה תאז, ןואכדל היטנ םהל שיש םישנאב   .

אכדמ ינואכד תויהלש אוה , רתוי יעבטה רשפה, דחא רשפ. וזה העפותה לש םירשפ ינש םנשי

ילע ביבחש יביטנרטלא רשפ ונשי , רתי תכרעה ונמצע תא ךירעהל ונלש היטנה תא תצקמב

תולבגומ ןניא תואמגודה . ןיטולחל אכדמ ונתוא םיאור םירחאש ומכ ונמצע תא תוארלש

, םימזי לש רקס השענ, םינש המכ ינפל ב"הראב השענש רקסב. דבלב היגולוכיספה םוחתל

לש אוה םיטקייורפ לש יללכה החלצהה רועיש , םיטקייורפ םילגלגמו קושב םיאצמנש םישנא

מ הלעמל-33%כ חילצי םהלש טקייורפהש םיחוטב ויה-80%  הניא , רתיה ןוחטב תעפות.  

דחאו , יובינה תלוכיב םג ומכ, םהלש עדיב זירפהל םיטונ םישנא. תוימצע תוכרעהל תלבגומ

יבגל קר אלו םתייחמומ םוחתב םיחמומ לע םג םילח ולא םיאצממש אוה םיניינעמה םירבדה 

םהייוכיסב הברהב םיזירפמ יכ הארמ , דנלוהב הנורחאל השענש ןיד יכרוע לע רקחמ. תוטוידה

תיקסעה הצלמההש , בר רתי ןוחטב םילגמ, המוד היטנ םילגמ תועקשה יצעוי. טפשמב תוכזל

המכו . תורחא תועקשהל דוגינב, חילצת םנמא וזה העקשההש, חילצת םנמא, הילע וצילמה םהש

וליג םיאפורש היה הנורחאל וב יתלכתסהש רקחמב המוד האצות םיארמ םיאפור לע םירקחמ 

הזונגאידב ןוחטב90% ןמזהמ50%ךרעב וקדצ םה ,   ולוכ םוחתה תא ןייפאמאל ןבומכ הז.   הז .  

םייטילופה םיאזחה תיליהק תא והשימ ןייפאש יפכ. המגדהל רקחמ קר , OFTEN WRONG 

BUT RARELY IN DOUBT. רקחמ . קפס ליטהל םיטעממ ךא תוגשל םיברמ, ישפוח םוגרתב

רפסל הצור ינאו רתי ןוחטב תעפות לע רוא טעמ ךפוש םיטנדוטס המכ םע הנורחאל ונכרעש 

היה םדיקפת , טפשמב םיעבשומ לש דיקפתב ויה םישנא, היה רקחמה אשונ. הרצקב ותוא םכל

םיריעסמ םירבד אל , םייתימא םיטפשממ חוקל היה חקלנש רמוחה, םיעבשומ לש הריחב אבנל

לבקל ךירצ ימ םישוריג ירחא םאהו באה םיקבאנ ובש דלי לש תוספורטופא לע טפשמ לשמל 

םיקלח השולשלונקליח רמוחה תא. דליה לע הקזח בצמה , בצמה תא ראתמש עקר רמוח,  

קלחו , עבותה לש םינועיטה תא ללכ ינש קלח, יללכה עקרה תאו, עבתנה ימ עבותה ימ, יללכה

דחא לכ לש היצטנמוגראו םכסמש יללכ עקר רמוח הפ שי . עבתנה לש םינועיטה תא ללכ

, עקרה רמוח תא קר הלביק םיקדבנ לש תחא הצובק. תוצובק עברא ויה וישכע. םידדצהמ
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תישילש הצובק . עבותה לש, דחא דצ לש םינועיטה תאו עקרה רמוח תא הלביק הינש הצובק

דיקפת , םינותנה רמוח לכ תא הלביק תישילש הצובק, עבתנה לש םינועיטהו עקר רמוח הלביק

קוספל וליאכ הכירצ התיהש תפסונ הצובק וזש , םיעבשומה זוחא תא אבנל היה תוצובקה לכ

ינש דצלו דחאדצל התיה וז , םישנאה ןיב ןויד היה אל, םיעבשומ םע יתימא טפשמל דוגינב.  

דצל הטונ אוה םא קספו , רמוחה תא לביק תואכרמב םיעבשומהמ דחא לכ לש העבצה טושפ

השעמלש ךכ הנבנ רמוחה , יוסינה יבגל הרעהה. תוספורטופא לש טפשמב דיגנ באה דצל וא םאה

וזמ הריתי , עקרהמ קלחכ ןתינ יתדבועה רמוחה לכ. ןועיטב תופסונ תודבוע לכ ויה אל

ירפ חסונב רבד םוש היה אל , שוחינל םינתינש הלאכ. םייתרגישו םייעבט יד ויה םינועיטה

דחא הרקמב לשמל , עיתפמו םכחותמ דואמ ןועיט הלעמ והשימש ייא לא יטילקרפ וא, ןוסיימ

ול תתל הלוכי איהש הרמא םאהו , בוט רתוי םיירמוח םיעצמא דליל תתל לוכי אוהש רמא באה

אצממ , םיניינעמ םיאצממ ינש ויה, ירקיעה אצממה. םהל ופצתש םירבד. 'וכו בל תמושת רתוי

, ורהזוה, ידדצ דח עדימ, יקלח עדימ ולביק םיקדבנה, ריכזהל הצור ינאש דחא טרפ דוע, ןושאר

ירקמ ןפואב ונחנא , עבתנ הז דחא, עבותה ןועיט הז דחא, םיקית ינש הפ ונל שי, םהל רמאנ

. ינשה קלחה תא םילבקמ םירחא םיקדבנ, יקלח עדימ ךל םינתונ, םיינשה ךותמ דחא ךל םינתונ

שיש היגוס לע ידדצ דח עדימ םכל שי . דחא דצ םיאור םצעב םתא םהל רמאנ, ורהזוה םיקדבנ

ןובשחב תחקל רתויב השק הז תא ואצמ םיקדבנ, לכה תורמלו תורהזאה תורמל. םידדצ ינש הב  

שיש עדימה רואל , תינוציק הרוצב םיעטומ ויה םהלש םייובינה, וקספו, םהל ןיאש עדימה תא

םא , באה תבוטל וקספי םיעבשומהש בשח אוה, באה לש םינועיטה תא לביק והשימ םא. םהל

ולאשנ םהשכ , םאה תבוטל וקספי םיעבשומהש בשח אוה, םאה לש םינותנה תא לביק והשימ

, רמולכ. ינשה דצה רשאמ קזח רתוי הברה דחוימב אוה םהלש דצהש ובשח אל םה, ךכ רחא

הארנ דציכ ךירעהל  תוסנלו תוארל , דואמ השק הז תא ואצמ םישנא, הלודג הייטה התיה

, וזמ הריתי. הנומתה תיצחמ השעמל םיאור םהש םיעדוי םהשכ םג, ינשה דצה לש עדימה

םיחוטב רתוי הברה ויה ידדצ דחה עדימה ול ארקנ וא, יקלחה עדימה תא ולביקש םיקדבנה  

וקייד עדימה לכ תא ולביקש הלא . םידדצה ינש תא ולביקש םיקדבנה רשאמ, םהלש םייובינב

תוחפ עדוי אוהש לככ . ןוחטב ןיבל קויד ןיב ילילש םאתמ ונל שיש ךכ. םיחוטב תוחפ ויהו רתוי

הז ינש דצ . ענכשמ יד הזו דחא דצ האור אוה. תינרוהוק הנומת ול שיש םושמ חוטב רתוי אוה

םייחב ונא . תיללכ העפות םיגדהל אב, הזה טושפה יוסינהש בשוח ינא. ןינעה תא לבלבמ רבכ

לכ . תירטמיסא היצמרופניא םילבקמ, םיכוסכסו טקילפנוק לש אשונב רקיעב, םירקמ הברהב

ןותעב םיארוק ונא. ינשה דצה לע רשאמ, ולש םינותנה לע, ולש םינועיטה לע רתוי עדוי דצ  

ונל השק לבא , ינש דצ שיש םיעדוי ונא, דחא דצ םיארוקו, הרז ץראב ךוסכס הזיא לע והשמ

רובצל ונלש הייטנהש עיצהל הצור ינאו . ינשה דצה תא ןובשחב תחקלו ןוקיתה תא תושעל דואמ

םיטקילפנוק לש ןורתפל עיגהל דואמ תושקהל היושע , ונל שיש יקלח עדימ סיסב לע בר ןוחטב

שי זא , הזל ףסונב ותקדצב חוטב םגו, האור אוהש המ סיסב לע ענכושמ דצ לכ םאש ינפמ

רקחמב תמגדומ וז העפות . חצני אוהש בשוח דצ לכ יכ, םכסהל עיגהלו רתוול ןטק דואמ ץירמת

יורקש המ ןינעמ  FINAL ARGUTRATION ךירצ דצ לכ , םידדצ ינש לש חוקימ תיעב שי ובש

תיפסכהעצה הזה הרקמב עיצהל תחא רוחבל קרו ךא אוה ודיקפת הז הרקמבש ררוב ונשיו ,  

וא םיזגהל היטנ לכ , ררובה ידי לע לבקתתש העצה עיצהל ךל יאדכ הזכ הרקמב. תועצה יתשמ

הזכ בצמב םג . ינשה דצה לש העצהה תא תחקל ררובל איבת, תינוציק תיארנש העיבת עובתל

םנמא םהלש העצההש םייוכיסב םיזירפמ םישנאש -15%מ רתוי, הלודג דואמ היטה הנשי  

יכ ונעטש , םיבר םירקוח םנשיש ריעהל הצור ינא, רתי ןוחטב לש אשונה תא בוזענ. לבקתת
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םישנא םיאיבמ םה יכו , הרבחב וא םייחב םייבויח ללכ ךרדב םה םזימיטפואו רתי ןוחטב

וזההנעטב קפקפל הצור אל ינא. תרחא םישוע ויה אל םהש םירבד תושעל, םיגשיהל ןבומכ הז ,  

םישעמ תושעל םישנא איבמ הז , הנושאר הרעה. ריעהל הצור יתייה תורעה יתש הז םע דחי, ןוכנ

םילוכי ונאו . יתייעב הפיט הז. ונממ תומלעתה ךותמ אלא ןוכיסה תרכה ךותמ אל לבא, םיזעונ

ול תפכא אלש ינפמ , םשג לע עידוה יאזחהש םויב הירטמ תחקל אל טילחמ אוהש והשימ דבכל

טילחמ אוה יכ םשג תויהל דיתעש םויב הירטמ חקול אלש והשימ דבכל השק רתוי הז , בטרתהל

ןונכתה רשקה , םירשקה ינש ןיב ןיחבהל בושח, תיניצר רתוי תצק הרוצב. םשג היהי אלש

לוכי הז , קבאמ לש וכותב םיאצמנ ונא, הרירב ןיא םהבש םיבר םירקמ םנשי. עוציבה רשקהו

םא . םחלהל ךישמהל אלא הרירב השעמל ונל ןיאו, ינידמ קבאמ וא יביטרופס קבאמ תויהל

דע קחשל םיכישממ , שרגמה תא בוזעל רשפא יא, הבוט רתוי הצובק דגנ לגרודכ קחשמ התא

לכבש הנומאו םזילאיר רסוחו רתי ןוחטבש תויהל לוכי דואמ , הלאה םירקמב וישכע. ףוסה

ןמאמל עייסמ ילוא הז , הנורחאה הקדל דע םחלהל ךתוא האיבמו, חצנל יושע התא תאז

אלו רוזעל םילוכי םזילאיר רסוחו תוימיטפואש ןכתיי דואמ הלאכ םיבצמב , םינקחשלו

, אל וא קבאמל סנכהל םיצור םא טילחהל היצפוא ונל שי, םירחא םיבר םירשקהב. עירפהל

ןוחטב , הלאה םירקמב, אל וא המחלמל תאצל םיצור םא, אל וא תיטפשמ העיבת שיגהל םיצור

ותלוכיב חוטב ךוסכסב דצ לכ םא יכ . רתויב םינכוסמ תויהל םילולע, זרפומ םזימיטפואו רתי

יכ הנעטה לע ןגהל השקש יל הארנ םוכיסבו , הרשפל עיגהל ץירמת טעמ ול שיש ירה, חצנל

טקפא היורק הב תעגל יתיצרש הינשה העפותה . ויתונורסח לע םילוע רתי ןוחטב לש תונורתיה

אלא , םכסהה יטרפ יבגל קר אל תואדוו רדעה ידי לע םינייפואמ םיבר םיטקילפנוק. תואדווה

הז דחאה . םיגוס ינשל הלאכ תואצות גווסל ןתינ וישכע. לעופב םהיתואצות יבגל רקיעבו םג

וא דימ םיעצובמה חטש , ףסכ יפוליח לוסיח לשמל ומכ, תויאדוו םהל אורקל רשפאש תואצות

, תוימואלניב וא תוירחסמ תונמאב םיסוכמש םירבד לש גוס הז. יעמשמ דח ןפואב םיחטבומ

יוניש , להקה תעדב הנפמ, בוט ןוצר, לשמל ומכ, חסנל השקש תויאדו יתלב תועצה הפ םנשיו

םיבר םירקמב לבא , םתוא תופכל רשפא יא, םתוא חסנל השק, תויאדוו םניא םהש', וכו תונווכ

רתוי תויהל הלוכי , תמיוסמ הקסיע יבגל ןכרצל ןרצי ןיב המכסה, לשמל. תובושח תוחפ אל ןה

התובישחו , דיתעב םהיניב תופסונ תואקסע לש יוכיסה תא לידגהל היושע איהש ינפמ הבושח

. וזה תמיוסמה הקסיעה יבגל םכסהה לש תובישחהמ הברהב הלודג תויהל היושע וז הניחבמ

לשמלשמחתהל ןתייטנ תא ןיטקהל יושע, תונידמ ןיב המחול יא םכסה יניערג קשנב דייטצהל ,  

םימכסה תונמא לש תיאדו יתלב ךא הבושח האצותל אמגוד אוה ללכ ךרדב בוט ןוצר ןכל . 'וכו

וא רסח לקשמ תתל םישנאל היטנ שיש , איהו, העפות לע, ריעהל עגרכ הצור ינא. םיזוח וא

ינא . תויאדוו תואצותל םינתונש לקשמה תמועל, תויאדו יתלב תואצותב קיפסמ יתלב לקשמ

תוארלו , האצותה יהמ רפסל םייללכ םיוקב הסנא קר ינא םיינכט םיחנומב הז תא ראתא אל

יאנתב , תוטלחה תלבק לע רקחמה הז. טקילפנוקה לש אשונל תרשקתמ איהש בשוח ינא דציכ

ה וא" תואדווה טקפא"תארקנש העפות יוליגל האיבה , תואדוו יאו ןוכיס CERTAINTY 

EFFECT- ינפל לבונ סרפב הכזש , הללא סירומ םשב יתפרצ ןלכלכ ידי לע הנושארל התלגתנש

רתוי הברה העפשה טקפא שי תורבתסהב םיוסמ יונישש םצעב תרמוא האצותה . םינש רשעכ

ערואמ השוע קר אוהשכ רשאמ , תואדוו יאל תואדו ןיב וקה תא רבוע אוהש, םישנא לע הלודג

דיחי סרפ תנתונש הלרגה שיש בושחנ אוב הז , הז תא םיגדהל הטושפ ךרד. ריבס רתוי תצקל

הלרגה סיטרכ םילבקמ םתאש םכמצעל ומד , הלרגה יסיטרכ טעמ שיש רמאנ אובו, רקי דואמו

. םיצור םתאש תוצראב וא הפוריאב לויט דיגנ סרפב תוכזל זוחא לש יוכיס םכל ןתונ, דחא
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ךיא ובשחת וישכע , הזה סיטרכה תא לבקל וחמשתש חינמ ינא, דחא סיטרכ םתלביק, וישכע

הברה הז לבא , סיטרכ דוע לבקל וחמשתש איה השגרהה. ינשה סיטרכל סחיב םישיגרמ םתא

ךל שיש בצמל הייכז יוכיס ךל ןיא ובש בצממ רבעמה רמולכ . ןושארה סיטרכה רשאמ תוחפ

לודג רתוי םג אוהש , זוחא ינשל זוחא ןיב לדבהה רשאמ, לודג רתוי לקשמ ול שי, היכז יוכיס

זוחא רשע השולשל12%ןיב לדבההמ  תוערואמל לודג רתוי לקשמ תתל איה , ונלש היטנה.  

, םיסיטרכ העשתו םיעשת םכל שיש דיגנ אוב, קזח רתוי דוע טקפא. תואדוה וק תא םיצוחש

רבע אוה יכ , הברה הווש הארנ ןורחאה סיטרכה םג, ןורחאה סיטרכה תא םכל םינתונ וישכעו

תואדוואוהש והשמל, הלרגה לש והשממ אל לולקש ונייהד " תואדווה טקפא"ארקנ הזל .  

תחא אמגוד , םירשקה דואמ הברהב תועיפומ הלאה תועפותה. תויורבתסה לש יראיניל

בושחל וסנת , תיסור הטלור קחשל םיכירצש חיננ, תיסור הטלור לש אמגוד הז הב םישמתשמש

חדקא הז , םירודכ השש לש החנה םע תיסור הטלור םכל שישכ, הלודג רתוי הלקה ושיגרת יתמ

עברא שיש הרקמבו , ותוא םיאיצומו דחא רודכ קר שי, הרקמב םאה איה החנההו, יפות

ואיצוהו דחא רודכ היה םאש ונבור לש השגרהה . השולש םע םיראשנו דחא םיאיצומו, םירודכ

, דחא ואיצוהו םירודכ העברא ויה םא תאז תמועל, הברה הווש הזו ןינעה לכמ ונרטפנ, ותוא

תואמגודב . םישרמ תוחפ הברה ןינע הארנ הז, וישכע גרההל רשפא םדוקמ גרההל רשפא ןיידע

רתוי הברה םלשל םינכומ םישנאש םירומ םייגולוקא םירקחמ , םייחהמ רתוי וא, תוישעמ רתוי

רשאמ , ספאל ףלאל דחאמ דיגנ, םיוסמ עגפמ לש םיוסמ ןוכיס לש תורבתסה דירוהל ידכ

יתורבתסהה בושיחה תניחבמש תורמל . זוחא ינשל זוחא השולשמ ולש תורבתסהה תא דירוהל

, ספאל רבד םוש דירוהל רשפא יא יכ, לודג רתוי הברה טקפא םצעב הז, דחאל רשע לש טקפא הז

אל םג הזש יאדול בורק , ספאל תיפלאמ תורבתסהה תא םידירומש ךל רמוא והשימ םא זא

המו , ךוסכס בצמב ןהש תונידמ יתש, ירמגל יטתופיה בצמ חקינ ואוב. רתיה לכמ ץוח, ןוכנ

תוכרעה םוש , הצור אל ינאו. םולש הזוח תרומת םיוסמ חטש תרזחה אוה קרפה לע דמועש

תובישח הנשי הזה חטשלו , חטש תרזחהב רבודמש, עגרל רמאנ אובו, ינממ ועמשת אל תויטילופ

הצרנש יאדוב , המחלמ תצרופו הדימבש רמאנ ואוב. המחלמ לש הרקמב הבר תיגטרטסא

עונמל היושע חטשה תרזחהש איה , וז הניחבמ ולש תובישחה, וילע רתוול אלו חטשב קיזחהל

ינש הרקמב יאדו אוה ןורתיה דחא הרקמבש אוה , ןאכ תרצונש תוירטמיסאה, וישכע. המחלמ

זוחאל הצור התאש יאדו הז , קפס ןיא המחלמ ץורפתש הרקמב, ונייהד. יאדו יתלב אוה ןורתיה

דואמ רופיס הז , המחלמ ענמת חטשה תרזחהש יוכיסה תאז תמועל, וילע רתוול אלו חטשב

אוה רמול הצור ינאש המ לכ , וזה תמיוסמה היגוסב טפשמ ץורחל ילבמ, וישכע. יאדו יתלב

תואצותל רשאמ , תויאדו ןהש תואצותל רתוי הברה לודג לקשמ םינתונ םישנאש עיצמ רקחמהש

ןועיט ללכב ןועטל רשפא , ינוציק רתוי ןועיט וליפא שי. הרורב הנכס ןאכ שיו, תויאדו יתלב ןהש

התאש יאדו המחלמ היהת םא . המחלמ היהתש וא םולש היהיש וא, הארת רמולו, אבה גוסהמ

םושב ןכל , חטשב קיזחהל הביס םוש ןיא, םולש היהי םא, וילע רתוול אלו חטשב קיזחהל הצור

קר ינא , יטילופה טקפסאל סחייתהל ילבמ בוש וישכע. םיחטש ריזחהל הביס םוש ןיא הרקמ

ירמגל אוה ןועיטה הז לכ .. אוה לשכהו , ןידע יד לשכ שיו, לשכ שי הזה ןועיטבש רמול הצור

אל התא םא . המחלמ עונמל היושע חטשה תרזחהש ןכתיי דואמש הדבועל ןבומכ טרפ, ןוכנ

ןאכ שיו , סנכנ הזה לוקישה לבא, רחא רופיס הז המחלמ ענמת חטשה תרזחהש בשוח

ךבתסמ דוע ןבומכ הז לכו םייאדו יתלב תונורתי ןיבל םייאדו םהש תונורתי ןיב הירטמיסא 

תרושקתבו, להק תעדב רבודמשכ .  
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תסחייתמ דספה תאנש . דספה תאנש לש אשונ אוהו, ישילשה אשונל תעכ רובעל הצור ינא

םיקחשמ םידספה וא . םיחוורל רשאמ, םידספהל רתוי םיביגמ םישנא ללכ ךרדבש העפותל

רופיס הזש תויהל לוכי , הביסה לש רוקמה המ עדוי אל ינא, םיחוור רשאמ רתוי טלוב דיקפת

המכ םכל םיגדהל הסנא קר ינא , ותוא עדוי אל, ןינעמ דואמ, קומע דואמ ינויצולובא, יגולויב

ליטנ , רומיה םכל עצומש חיננ, םישנאש אוה, לשמל הלש םייוטיבה דחא. העפותה לש תואמגוד

. לקש האמ ודיספת בתכ לע לופית איה םא, לקש האמ וחיורת ץע לע לופית איה םא, עבטמ

, הזכ רומיה קחשל םינכומ אל םישנאה תיברמ. ןגוה רומיה ארקנ הז תיטסיטטס הניחבמ

ביאכמ רתוי וא עגופ רתוי הארנ לקש האמ לש דספהש איה , הרורב דואמה היציאוטניאהו

ינפל דחאל םיינש לש סחי טעמכ םיכירצ הלאכ םירקמב . ךשומ הארנ לקשהאמ לש חוור רשאמ 

ידכ , םייתאמ לש חוור עיצהל ךירצ, רמולכ. הלאכ םיקחשמב קחשל םינכומ ויהי םישנאש

ןיבל םיחוור ןיב הירטמיסא וז . האמ דיספהל יצח לש תורבתסה תחקל םינכומ ויהי םישנאש

, תואדוו יא לש רשקהב אקווד ואל, םימוחת דואמ הברהב העיפומ וזה הירטמיסאה. םידספה

, ירקמ ןפואב םיקלחמ, הריינובנוב התיכה תיצחמל םינתונ, רמאנ, םייוסינ לש הרדיסב לשמל

לש ינש יצח , התיבה הז תא תחקל לוכי התא הפי דואמ, הריינובנוב םילבקמ ה'רבחה יצח

ךלוה דחא לכש ינפל ויש כע. לקש םישימח דיגנ, ףסכ הווש ךרע חיננ, ףסכ םוכס לבקמ התיכה

טושפ ףלחתהל םיצור םתא םא םישנאל עיצהל רשפא , ירקמ ןפואב לביק אוהש המ םע התיבה

קוידבש תרמוא תיסאלקה תילכלכה הירואיתה , הפלחהל ריחמ םוש ןיא, ףילחנו דיה תא ומירת

ליגרת הז , ךכ רחא הז לע ובשחת. דימ הז תא םיאור אלש הלא. ףילחהל םיכירצ םישנאהמ יצח

, תיארקא התיה הנושארה הקולחה םא םישנאהמ תיצחמ קוידב המל תוארל, התיבה דמחנ

םיפילחמ םישנאהמ10%-מ תוחפש אוה םיאצומש ירקיעה אצממה, הריינובנוב םיצורש הלא   .

ילש הריינובנובה תא ילש הריינובנובה הז . ותוא דיספהל בהוא אל התא והשמ לבקמ התאשכ

לש תוכלשההש בשוח ינא וישכע . הנוק אל ינא םירחא לש תוריינובנוב הזמ ץוחו, רכומ אל ינא

חיננ , תיטתופיה אמגוד בוש ולכתסת. רורב יד, תונידמ ןיב לשמל חוקימו מ"ומ לש תויעבל הז

תלכתסמ המצעמ לכש חיננ ואוב , הפוריאב יניערג קשנ לש קוריפ יבגל תונד לע תומצעמ יתשש

ליט לכ לע תלכתסמ המצעמ לכשו , הלש ןוחטבה תניחבמ, דספה רותב תקלסמ איהש ליט לכ לע

םידספהל דחאל םיינש ךרעב לקשמ םינתונ םישנא םאו . חוור רותב תרתוומ היינשה המצעמהש

ךרד . תרדתסמ אל הקיטמתיראהש ינפמ. עיגנ אל םכסהל הפמש רורב דואמ זא, םיחוור תמועל

הז , םישוע םירשכומ םיכוותמוחוקימב םיקסועש םישנאש חינמ ינאש המ , הזב לפטל תוסנל

המ חוקימ תודוקנ לעכ הז לע לכתסהל םידספהו םיחוור לש אשונמ הז תא ךופהל תוסנל 

םיארוק םילגנאהש  BARGENING CHIPS ומצע ינפב ךרע ול ןיאש טקייבוא רותב רמולכ ,

השעמל דיגהל , ותוא תונקל וא רוכמל לוכי התאש המ תרומת קר, ולש ךרעה תא לבקמ אוהו

רימהל וא , םתוא ףילחהל לוכי התא םא, העתרה חכ קר הז, םמצע ינפב תלעות םוש ןיא םיליטל

םידספהל םיחוור ןיב הירטמיסאה . םלוכל בוט רתוי היהיש לוכי, דחאל דחא לש סחיב םתוא

הז ןיאש םירבוס םישנא לשמל . תנגוה הקסיעכ ספתנש המב םג דואמ בושח דיקפת תקחשמ

אמגוד ךכ לכ אל הז , גלש תפוס שיש חיננ. הפוס ןמזב, גלשל הריפחיתא יריחמ תולעהל ןגוה 

םיתא וא םיגימצל תוארשרש דיגנ ךירצו הקזח דואמ גלש תפוסש חיננ , תיסופיט תילארשי

תפוס ללגב םיריחמ םואתפ ליפכי , הזכ דויצ רכומש תונח לעבש ןויערה, גלשה תא קלסל ליבשב

ליבשב ףסכ דיספהל םינכומ םג םישנא . ןיטולחל ןוגה יתלבו ןגוה יתלבכ םישנאל ספתנ, גלש

דועב , הא, ןוגה יתלב רותב םיאור םניא םישנא ינש דצמ. וזכ הרוצב םיגהנתמש םישנא שינעהל

םידבוע םנשיש ללגב קר םידבוע לש רכש תיחפהל , לשמל ןגוה הזש םיבשוח אל םג םישנא ךרד
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רשפאש םיבשוח םישנא ינש דצמ . לוזב רתוי הדובע התוא עצבל םילוכיש קשמב םילוז רתוי

. דספה ינפב קיסעמה לע ןגהל ליבשב, םידבוע לש רכש דירוהל םגו םירצומ לש רכש תולעהל

התא דבלב חוור ךרוצל לבא , האלה דספהה תא ריבעהל ךל רתומ ףסכ דיספמ התא םא, רמולכ

תונורקעה. הז תא תושעל לוכי אל קקוחממ הטטיצ ןאכ שי , קוחב בטיה םיחסונמ םג הלאה 

תילגנאב הז תא ארקא ינא אל , ישפוח םוגרתב םגרתא ינא, בתוכש יאקירמא . To deprive 

somebody of something which he merely expect to receive is a less serious wrong 

deserving of less legal protection, than to deprive somebody of the expection to hold 

something that he allready posses. רמולכ הממ תרחא וילא םיסחייתמ ונא ךל שיש והשמ ,  

, דספה תאנש לש האצותה לש רתויב םיטמרדה םייוליגה דחא. לבקל דיתע וא יושע קר התאש

וא . םידספהל לגתסהל ישוקב רושק, םינוגרא לש םגו םיטרפ לש םג תוגהנתהל תוכלשה ול שיש

. דובא. םתוא ריזחהל רבכ םצעב רשפא יאש םידספה, תודובא תויולע םיארוק םינלכלכהש המל

אל םהשכ םג הגצהה עצמאב תאצל םישנאל תתל דואמ השקש תואמגוד םיריכמ ונלוכ וישכע 

רוחב לש גוסהמ םירופיס ריכמ דחא לכ . סיטרכ ליבשב ףסכ דואמ הברה ומליש םה, םינהנ

םיבאכ חתיפ שדוח ירחא , ןודעומל ףרטצהל ידכ ףסכ ןומה םליש, סינט ןודעומל ףרטצהש

דיספהל לוכי אל אוהש שיגרמ אוה יכ םימויא םיבאכב קחשל ךישממ אוהו , קפרמב םייארונ

תודוהל אל אוה , דספה תאנשמ תעבונש ונלש תויטנה תחאש, תובר תואמגוד הלא. ףסכה תא

, ריבסהל ילוא היושע וזה העפותה, רומג דספהב תודוהל אל ידכ, לובסל םימעפל ךישמהלו

קושהש הווקת ךותמ םידספה שממל םיברסמ םיבר םיעיקשמ ובש , תוינמה קושב ןינעמ אצממ

הז .  העסנ רבכ תבכרה יכ םא, ףסכ ודיספהש הדבועב תודוהל וכרטצי אל ילואו, הלעי דוע

םיחוור שממל אלו םידספה שממל אקווד ןורתי שי יאקירמאה קוחה תניחבמ תוחפל יכ , ןינעמ

ןהב תובר תואמגוד האיבמ הירוטסהה , יניצר רתוי הברה דמימ. סמהמ םתוא תוכנל רשפא יכ

םישנא וא םיגיהנמ לש תונוכנ וא תלוכי רסוח ללגב תיאבצ וא תינידמ הניחבמ וכבתסה תונידמ 

ישוקה , תירקיעה הביסה יכ םינעוטה םאנטייו לש םינוירוטסה שי. םידספה לבקלו לגתסהל

תויאקירמאה תורטמהש השעמל רורב היה רבכשכ םג רתוי םדקומ המחלמה תא םייסל 

םילשהל , םיאנידמה לש רקיעבו, רוביצה לש םג תלוכיה יא התיה, הגשהל תונתינ אל םאנטייוב

ייח הברה ךכ לכ הלעש תיפסכ הניחבמ לודג ךכ לכ ץמאמשו , הברה ךכ לכ ונדספהש הדבועה םע

רדסה אוהשהזיא ילואש הווקתה תא ןיזהש המ, אוושל םצעב היה, םדא רורב יכ , הרקי והשמ,  

לש ךכיפל תואצותה תחאש ונלוכל רורבש בשוח ינא . ןקתל היה ןתינ אל רבכ םידספהה תאש

הזל םיארוק םילגנאה וידספה תא םצמצל םוקמב דיספמה יכ אוה, דספה תאנש  TO CUT 

YOUR LOSSES  אוהש אווש תווקתב עשעתשהלו םיפסונ םינוכיס תחקל יושע םיבר םירקמב

אלו הלודג המלסהל ללכ ךרדב איבהל לוכיש המ , רבעה לש םידספה ןקתל וא, ענמיהל לכוי

תועפות שולשב םצעב יתנד , אוה וזה האצרהב יתישעש המ, םוכיסל םילימ המכ רמאנ. העגרהל

רתי תכרעהו רתי ןוחטב לש התיה הנושארה העפותה . טופישהו הטלחהה לש רקחב ופשחנש

. דספהה תאנש התיה תישילשה העפותהו, תואדווה טקפא התיה הינשה העפותה, תימצע

הלאכש רותבו , תילאנויצר תוגהנתה לש לדוממ תויתטיש תויטס תוגציימ הלאה תועפותה

ןועטל יתיסינש יפכ וא , תישונאה תוגהנתהה לש םילאנויצר םירבסה לע תושקמ יאדוב

הל שי , תילאנויצר יתלב טלחהב הניא יכ םאו, תבכרומ איה תישונאה תוגהנתהה, הלחתהב

לש םילבוקמה םיגשומה םע םיבשייתמ םניא תוחפל וא םילאנויצר םניאש םיבר םיביכרמ 

תרתה לע תושקמ הלאה תועפותהש ךכ לע עיבצהל יתיצר ךכל ףסונב . תילאנויצר תוגהנתה
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דיחפמו וחצני םהש ןימאהל םישנא איבמ רתי ןוחטב טרפב . ינוגרא ןיבו ישיא ןיב טקילפנוק

תואצות לש רסח לולקשל איבמ תואדוה טקפא . רותיול םינוכנ תויהלו תושימג תולגל ונתוא

תואצותה ןמ תובושח תוחפ אל םה םיתיעלש תונווכ יוניש , המודכו בוט ןוצר ןוגכ, תויאדו יתלב

תודמע ןיבש חוקימה חורימ תא הניטקמ חרכהב , דספה תאנש. היפכל תונתינש תוישחומה

םאו , םיחורכ ינשה דצה לש םירותיוה לעו םידספה לעכ ולש םירותיוה לע לכתסמ דצ לכ. תודגונ

, ךכל ףסונו. הברהב ןטק חוקימה חורימ, םידספה רשאמ רתוי ןטק לקשמ םילבקמ םיחורה

םידספה םע םילשהל יגולוכיספה ישוקה לשב המלסהלו תושקעתהל איבהל הלולע דספה תאנש 

ונל עייסל םייושע טקילפנוק תרתהב םייביטנג וקה םיישקה תנבה. תודובא תויולע וא םידובא

םיכרד תאיצמב ילואו , ביריה לש ותוגהנתה תנבהב ונל עייסל םיושע םה, תישאר. תומר יתשב

לולע אוהו ילאנויצר חרכהב וניא ונלש ביריש החנהמ אצנ םא . ותא דדומתהל רתוי תוליעי

תא תונשל ךרטצנש ןכתי , המודכו דספה תאנשל תואדוו טקפאל, רתי ןוחטיבל ןברק תויהל

וניאש והשימ םע םידדומתמ ונאש הדבועה רואל , ונלש בצמה תכרעה תאו, ונלש הלועפה יכלהמ

םילבוס ונא םג יכו , תילאנויצר חרכהב אל תויתטיש ןה תוילאנויצרמ ויתויטסשו ילאנויצר

 ןורתפבש םיישקהמ המכ ןיבהל ונל רוזעל ונל עייסל היושע םתרכהו, תומוד תולבגממ

רחאל יכ רמולו  םכסל הצור ינא . הלא םיישק לע רבגתהל םיכרד עיצהל םג ילואו םיטקילפנוק

, תוצובק ןיבל םידיחי ןיב םיטקילפנוק םע דדומתהל, תותואנ םיכרד תאיצמ וא שופיחה, לכה

תולאש לע תונעל חמשא ינא. הבר הדות. תיתוברת הרבח לש יזכרמה ןחבמה םה ילוא . 

השקבב? תורעה וא תולאש שי  . 

 

להק : ותוא . ינש דצל דחא דצ ריבעהל לוכי ןטק יוניש לכו, םימיוסמ םינותנ שי עבטה יעדמב

עבטה ךותמ דומיל יכ, םדאה שפנ לע עיפשמ ןטק יוניש, תואדוו יא יבגל תרמאש העפותה . 

יקסרבט' פורפ : 
דואמ ד ואמ םייוניש לש, יתלב דואמ םייוניש לש תויטואק תועפות שי םאה םצעב לאוש התא

ונאש המ לש הקירטמה תא רידגהל השק , הקירטמה תא רידגהל היעב תצק שי הפ, םינטק

םיכרד , טושפ חוסינ ייוניש םימעפל יכ, ןכ רמוא יתייה דחא ןבומב. םינטק םייוניש םיארוק

רמוא יתייה הזה ןבומב . ןיטולחל תונוש תוטלחהל איבהל לוכי, היעב התוא תא גיצהל תונוש

הברה תוכרעמב םיקסוע ונא יכ םיביצי רתוי תאז לכב םה םירבדהש בשוח ינא , ינש ןבומב, ןכ

םילקתנ ונאש חוטב אל ינא , םהילע רבדמ התא ילואש תוביצי יא לש םיגוסו תויראלומ רתוי

הברה םהב .  

 

להק : רואית אוה עגרכ אצויש רואיתהש ךכ . םירתוס ןבומכ תויהל םילולע תראיתש םיטקפאה

תיתימאה היעבה איה הממ רתוי היעבה תא גיצמ התא ךיא יולת, רמוא םצעבו, יתוכיא .  

יקסרבט' פורפ : 
דיגת ילוא    

להק : הצור התא דיספהל אנוש התא ינש דצמ , קחשמב הכזת התאש רתי ןוחטב ךל שי םא

התא ךמצע תא חיטבהל הצור התא םאש רורב יכ , םירתוס םיטקפא הלאש רורב זא תואדוו
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ןוחטבו , תואדווה ןינעל ידגנ טקפא הז. עתרית אל התא םימעפ הברה התא, דספהה תאנשב רבד

רתי .  

יקסרבט' פורפ : 
ןאכ םיקסוע ונאו רחאמש אוה הרוקש המ . ןוקיתה תא יל השרת םא, רתוס אל אוה, ידגנ אוה

תועפותה . יעמשמ דח יובינ ןיא םירקמ הברהב, םהלש אלמ תומיכ ונל ןיאו, תועפות רפסמב

דחא דצמש , תישונא תוגהנתהב םיאור ונאש ןינעמ דואמ סופד שי ךפיהל. תורתוס ןניא ןבומכ

ךתוא איבמ רתיה ןוחטב . םהמ םימלעתמ םהש הדבועה ללגב םינוכיס םיחקול השעמל םישנאה

ומכ ונממ חרוב יתייה , ןוכיסה המ עדוי יתייה תמאב םא לבא, םינוכיס לש תוגהנתהל השעמל

ונל ןיא , ונחנא, המוקמב טלחהב הרעה ירמגל לבקמ ינא לבא תועפות לש סופד ונשיש ךכ. שאמ

רשפא תובורק םיתעלו הדימב םייובינה תניחבמ , ברוקמ אל וליפא וא, אלמ יתומכ רואית םויה

הלאה תועפותהמ דחא לכמ יעמשמ דח חרכהב יובינ ןיאו, םידגונ םייובינ לבקל .  

 

להק : , לשמל. תילאנויצר איה תוגהנתההש רבסה תתל רשפא תתנש תואמגודה תחאב תוחפל

הסנכהה ילוא וז , לקש האמ וליבשב רמהמ, רמהל דמועש םדאה םא. דספהו חוור לש אשונב

אונשל תילאנויצר הביס ךל שיש רורב זא , לוקישה ךותל הז תא סינכמ התא םא, ולש היונפה

היונפה הסנכהה דספה תא חוורה תמועל , .  

יקסרבט' פורפ : 
. ןלוכ תא ריבסהל רשפא, תחא העפות קר ריבסהל רשפא, תישאר. הבושתב תודוקנ יתש זא, ןכ

הדימ וזיאב הלאשה םירבסה אוצמל דימת רשפא , ילאנויצר רבסה לע םישקעתמ םא, רמולכ

תוגהנתה לש אמגוד ארוק חרכהב יתייה אל הזלו , ללכב דספהה תאנש אשונל. םיענכשמ םה

. וב םיקסוע םינלכלכהש יסאלקה ילאנויצרה לדומה םע תבשייתמ אל קר איה תילאנויצר יתלב

יביטקייבואה בצמה םהב םירקמב דספה תאנש תוארהל רשפא ךתלאשל הרישי הבושתב לבא 

השעמל אוה םידספהו םיחוור הארנש המ ןיב דיחיה לדבהה , רמולכ. בצמ ותוא קוידב אוה

םידספה לש םיחנומב התוא חסנת םאש ךכ חסנל רשפא הקסע התוא , רמולכ. היעבה חוסינב

רשא תומדוקה תורעהה יתשל סחייתמ ילוא הזו םיחוור לש ןבומב רשאמ , תרחא האצות לבקת

תוילאנויצר ןניאש תואצותל האיבמ דספה תאנשש תוארהל רשפא םיצור םא ךכ . ןאכ ולעה

םייוסינה יטרפ לכל סנכהל ןאכ יתלוכי אל ינא. רואית תויולת ירמגל םהש ןבומב תוחפל .  

 

להק : יתוברת ןיב לדבהל סחייתהל לכות םאה     

יקסרבט' פורפ : 
, םילדבה ונרקח אל, דואמ טעמ ונאצמ, םייתוברת ןיב םילדבהל סחייתהל דואמ חמשא ינא, ןכ

ונל התיה םינשה ךשמב לבא יתטישו יבסרגא ןפואב הז תא ונרקח אל רמאיהל תנתינ תמאה 

םילדבה ונאצמ , ונאצמ אלו טעמכ, תונוש תויוברתבו תורבח ןיב הז תא קודבל תונמדזה

לקשמ תוטונ תונוש תורבח , רמאנ אוב. םייתוכיא םילדבה ונאצמ אלו טעמכ, םייתומכ

םוקמ לכב ונאצמ דספה תאנשו תוסחיתהה תדוקנ לש טקפא דיגנ לבא , םינוש םינתשמל

ילעב לצא וליפא תומוד תועפות תואצומש , ב"הראב םירקוח לש תוצובק המכ םנשיו ונלכתסהש

ןוזמ ול וחקי אלש ידכ השק רתוי דובעל ןכומ היהירבכע. םייח ףסונ ןוזמ לבקל ליבשב רשאמ ,  
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רמוא אל ןבומכ הז , םייתוברת םילדבה יבגל הלאשל עייסל ךירצ בשוח ינאש, המודכו

הלוכי תחא תוברת , לשמל. םינוש םידממ תוכירעמ ןהש ןפואב וזמ וז תונוש אל תויוברתש

רמוא ינא . םיקימעמ םייתוברת םילדבה. ירמגל הנוש ןפואב, הרקוי תמועל ףסכ ךירעהל

םיאנת תופקשמ ןהש בשוח ינאו תוילסרבינוא טעמכ תוארנ , הלאה תומיוסמה תועפותה

תויהל תוארנ ןה תויטפוא תויזולא ומכ ןכלו , םירטנמלא םיבושיח םיעצבמ ונא דציכ םייסיסב

תובר..  .  

 

להק : לודיג ךורכ המב םיעדוי ויה ול םיריעצ תו גוז לש הרעהה תא תחא םעפ אלו ונלוכ ונעמש

עזגה םויקל יגולויב ךרוצ הז רתי תוימיטפואש ןכתיה. םתוא םישוע ויה אל םידלי .  

יקסרבט' פורפ : 

לבקמ ינא  .  

 

להק : רתי ןוחטב לע.. לש העפשה אצמת םאה  ? 

יקסרבט' פורפ : 
הז תא וקדב , וזה הרעשהה לע ובשח בושחל הלוכי תאש ומכ םישנא הברה, תניינעמ הלאש תאז

, הנהכו חרזמ תויוברת לשמל ומכ, תויביטרסא תוחפ תויוברתש לשמל הבשחמ םג התיה, םג

לוכי ינאש תיעמשמ דח האצות עגרכ ןיא , ואצמנ אל ךכ רחא םיאצממ המכ ואצמנ הלחתהב

םילוכיש םינותנ לבא יל ןיא ילש היציאוטניאה םע תבשייתמ הרעשהה לבא , ןוחטבב חוודל

הבךומתל ןוכנ יתשחינ, םישנמ רתי ןוחטב רתוי םילגמ םירבגש החנהה.   ? 

 

להק : ונא ךיא , תנייצש תוילאנויצרהמ תויטס ןתוא לכב יוקל ונלש ביריהו םילאנויצר ונאש חיננ

ילאנויצר בירי לומ םידמוע ונא ובש בצמל האוושהב ונתוגהנתהב ינושה המ , גהנתהל םיכירצ

תוחפ . 

יקסרבט' פורפ : 
םיקסועש םיקחשמה תרותב םירקוח שי , םישנאש, בגא ךרד הלאש הזו, הבוט דואמ הלאש וז

ארק אוהש המל הלאשל הבשחמ הברה שידקה דראוורהב דרפרד ואה לשמל , קוידב וזכ הלאשב

תתל ןבומכ רשפא יא . ביריה תא ראתל םילוכי ונחנא םא, רמולכ, תירטמיסא תוילאנויצר

תוגהנתהה תא תונשל ךתוא בייחמ טלחהבהזש אוה רורבש המ לבא, תיללכ הבושת רמולכ ,  

ןניא , םידדצה ינשמ תוילאנויצר חינמש יגטרטסא חותינ לש, דיגנ ואוב תוצלמההמ דואמ הברה

העפות לע לכתסהל ךירצ הפ . תילאנויצר הרוצב גהנתמ אל ךלש ביריה םא ןפקותב תוראשנ

ךל שי םא , רתי ןוחטיב ומכ העפות לשמל חק. לכתסהל לשמל רשפא, הרוק המ תוארלו העפות

ינימ לכ , תושעל רשפאש םייוסינ ינימ לכ שי, לשמל ותקדצב חוטב ידימ רתוי הברה אוהש בירי

ךלש םוחתב אתגולפ רב וא , בירי ךל שי םא, לשמל השוע התאש המ, לבקל ךל יאדכש םירומיה

תספותש תיללכ הצלמה יל ןיא . העוט אוהש בשוח התאו ךלש רשאמ, תרחא הפקשה ול שיש

םימיוסמ םירקמ לע תונעל רשפאש, תניינעמ הלאש וז לבא, הרקמ לכל .  
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להק : , םינושה םינתשמה לש לולקיש םיבייחמ םייטמתמה םילדומהמ דואמ הברהש ןיבמ ינא

אלל אוה רחא וא הז הנתשמל הנפמ התאש תומיכהש םויכ ונל עודי . תוטלחהה תלבק ךילהתב

ךרעה אקווד ואלו , ךלש תויביטקייבוסה תופדעהה, ךלש תופדעה לש תטלוב יד האצות קפס

תונוש תוטישב שמתשהל ןתינ םאה . הטלחהה תלבק ךילהתב הנתשמ ותוא לש יביטקייבואה

םינתשמה לולקש לע עיפשמש יביטקייבוסה יפואה תא רעזמל ידכ .  

יקסרבט' פורפ : 
איה , תירואית אל איה לכ םדוק לאוש התאש הלאשה, הלאשה תא יתנבהש חוטב אל ינא

לע ץילמהל ודעונש םילדומ אלא , תוגהנתה ראתל דעונש םילדומ לע אל רבדמ התא. תיביטמרונ

ביכרמ ונשי םירקמ הברהבש קדצבו ןעוט התאו , םימיוסמ הלועפ יכלהמ וא תוינידמ

יתייה ינא , ותוא רעזמל רשפא םאה לאוש התאו, הלאכ םילדומב לולקשב יזכרמ יביטקייבוס

לש רקחמה רמולכ , היגוסהש בשוח אל ינא רשפא יאש םירקמ שי, רשפאש םירקמ שיש בשוח

תוסנל ץמאמהש בשוח ינא . וזה היגוסל הרישי המורת הל שי טופישה לש היגולוכיספה

ךתא םיכסמ ינאשו םהילע ונרבידש גוסהמ תויטה קלסל תוסנלו םיביטקייבוא םילכב שמתשהל 

אשונב ריהצהל המ עגרכ יל ןיא לבא , הבושח המישמ איה, םייטמתמ םילדומל םג תוסנכנש

הזה .  

 

להק : אל וא ילאנויצר .. תואצות םכל שי . הרבח התואב הלכשה יבגל המ ןימו תוברת יבגל תינע

םהיניב ינושו םדאל ילאנויצר . 

יקסרבט' פורפ : 
המ רשאמ ןוכנ אל המ דיגהל יל לק רתוי , ןוכנ אל המ ךל דיגא ינא אוב, העפות יולת תצק הז

תוכרעהב ןיב תורגתסה יטופישב ןיב תילאנויצר תוגהנתהמ תויטסהש תרמואש הרעשהה . ןוכנ

לכ תא תקלסמ הלכשהשו , בוט אל ךוניח לש וא ךוניח רסוח לש תופדעה ןה תופדעהב ןיב

לצא םג הלאה תועפותהמ לודג קלח טלחהב םיאצומ ונא . ןוכנ אל טלחהב הז, הלאה תועפותה

המ . ןמאנה םכדבע ללוכ. הזה אשונה תא וליפא ודמלש םישנאו םיליכשמ םישנאו םימכחותמ

תולאש דיגנ שי זא . הז תא םיגדהל ידכ תולאש לש רחא גוסל קקדזת התאש ןוכנ ןבומכש

שולש הלפנ עבטמהש םתוא לאשת םא , םיביאנ םיקדבנש תועבטמ תלטה יבגל דיגנש תוטושפ

והשימש , םישוע םיביאנ םיקדבנש תויועט לש גוס, רתוי ריבס בתכ וישכע זא ץע לע םימעפ

דואמ תועט עצבי םירקמ הברהב . וזה תועטה תא השעי אל, הקיטמתמ וא תורבתסה דמלש

וא הלכשה ילעב םישנאש ןוכנ אל הז , ילש הבושתהש ךכ. תמכחותמ רתוי הברה היעבב המוד

 תויסיסבה תועפותהמ לודג קלח לבא. םיביאנ םישנא ומכ תובושת םתוא םינתונ םימכחותמ

רתוי וליפא ילוא םתוא תולגל רשפא , רתי ןוחטב טרפבו, םתוא תולגל רשפא, םהילע ונרבידש

םוכחת הברהו הלכשה הברה םע םישנא לצא .  

 

להק : הטלחהב תויורשפאה תובקעב םצעבש הרכהב , תמיוסמ הטלחה לבקל ךירצש והשימ םאה

תונכוסמ ןלוכ ונל שיש , ... 

יקסרבט' פורפ : 

לבקמ ינא  . 
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ריצק םירפא' פורפ : 

יתשרות ןינע הזש וא דספהל ששח וא רתי ןוחטב תונשל ךוניח ידי לע רשפא םאה . 

יקסרבט' פורפ : 
תאנש וא רתי ןוחטב ומכ תויעב לע רבגתהל ךוניח ידי לע רשפא םאה התיה םירפא לש הלאשה 

-מ קלח הז. תויתשרות תויעב הלאש וא דספה  HARD WARE ינא . הטושפ הבושת יל ןיא

הנוש ילוא אוה הרזעה לש גוסהש לבא בשוח ינא . הברה רוזעל םילוכי תועדומו ךוניחשבשוח 

דימ םהו ןוכנה רבדה תא םישנא דמלנש ךכ אל הזש הזה ןבומב ךוניחב ול ונלגרתה ונאש הזמ 

תגפסנ תמאהו תמאה תא םישנאל םיארמ קר ונאש ינוטלפאה לדומה תא . רדסב וגהנתי

לבא , תומשרתהה תא ןקתל רשפא יא, םירקמ הברהב, סיסב ול שיש בשוח אל ינא, םכותל

םיעסונ ונחנא םא , אמגודב םיסא ילוא ינא. תומשרתהה סיסב לע הלועפה תא ןקתל ילוא רשפא

אל ונא ', וכו תופקתשה הז םימ אל ןבומכ הזש שיבכה לע םימ םיאורו רבדמב שיבכב חיננ

לע םימ הארי אלש ךכ חומה תא תנכתל םילוכי אל ונא. שיבכה לע םימ תוארל אל םילוכי  

םימלבה לע ץוחלל אל דומלל םילוכי ןכ ונא לבא, שיבכה .  


