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יסאלק ןונגסב  תיבל  ינרדומ  בוציעב  תיב  וכפהת  ךכ  וקיסאלק : רפוס 

ידבו תונוליו  תובהזומו , תולודג  תוארמ  דבכ , טוהיר  ןיב  םיכלהמ  ונא  "ל , וחב הכולמ  יתבבו  תוקיתע  תוריטב  םיכרדומ  םירויסל  םימשרנ  ונחנאשכ 
, תיאפוריאה הקיסאלקה  בטימ  תא  גופסל  ונל  תרשפאמ  תיטיאה  הכילהה  .תואמגוד  ללש  םע  םיריעש  םיחיטשו  םיפוחמ  תוריק  םירישע , דופיר 

אלא ינרדומה , ןונגסה  תא  ןייפאמש  הממ  קלח  הרואכל  הינומרהבו , ןוזיאב  רדסב , ןייטצמ  ןונגסה  .תיבה  בוציעל  יסאלקה  ןונגסה  לע  העיפשמש 
.הרקתה תרמגנ  ןכיהו  הפצרה  הליחתמ  הפיא  םיאור  אלשכ  סימענ ," ואוב   " לש איה  תלבקתמה  השוחתה  םימעפלש 

 

"צ חי םוליצ : ליסימוד ."  " לש תמאות  תידיו  יסאלק  ןונגס 

 

רמילופ וא  ץע  תוחולל  יסאלקה  ןונגסב  וכפהי  ותוימלוג , תאו  רמוחה  תוטשפ  תא  םישיגדמה  הלא  ינרדומה , ןונגסב  םיטנמלאמ  םיפחה  תוריקה 
סלפממ רתויב  רבודמ  םאו  םילגועמ , םיווקב  לודג  ןחלוש  תרעוב , חא  ומכ  םיטנמלא  וסנכוי  םדיצל  .םיחותיפו  םיצירח  םירוטיע , םע  םייביטרוקד 
, ומוקמב בשיי  טירפ  לכ  יסאלקה , ןיינעהמ  קלח  איה  תוירטמיס  םגש  רחאמ  .לתפתמ  לוזרפמ  תוקעמ  םע  םישרמ  תוגרדמ  םרג  םג  דחא - 
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.םילשמ  טירפ  רחאה  ודיצבשכ 

 

"ל  וח "צ  חי םוליצ : ינולא "  " לש יסאלק  הצחר  רדח 

 

המישרמ היהת  דימת  הרואתה  םיטרפב , רישעו  ףלוגמ  תויהל  לוכי  טוהירה  .וינווגב  ריהבו  ןידעל  בשחנ  יסאלקה  ןונגסה  סמועה , תורמל 
תרזעב הרקתב  ןתוא  םקמל  יוצרו  םיחותיפו , םילוסלס  ללשבו  בהזב  ושגדוי  תושרבנה  .םייקנ  םיווקב  היהת  אל  םלועל  איה  םגו  תטלובו ,

תוריוצמ תוניצס  םגו  עבט  םיחרפ , בורל  םה  תיבה  יבחרב  םמצע  לע  ורזחיש  םיביטומה  .רישעמו  ןנגוסמ  רומיג  ןהל  תוקינעמש  תוטזור ,
.תודגאהמ

 





"צ חי םוליצ : יחמק ."  " לש תשגדומ  הרואת 

 

םיווק םהלש  תוידוגינב  םישיגדמה  םירוחש  דצל  הטוק , הרט  וא  םילוחכ  םימוח , עבטה : ןמ  םיחוקל  יסאלק  ןונגסב  םישמתשמ  םהב  םיעבצה 
תואסרוכו תופס  לע  ןבלו  לוחכ  ומכ  םיבוליש  .ינייפואה  ץאטה ' תא  םהל  םיקינעמ  בהזה , תא  םהילא  םיפרצמשכ  .תנמש  ינווג  וא  םינבל  ללחב ,

תילגנא הבתכמ  .הפיטקה  ידב  ןבומכו  תולגועמה  תוירכה  זאנוטיפקה ,' ירותפכ  תמגוד  לע  חוספל  רוסא  ןאכ  .ןונגסל  םייסאלק  םה  דבכ  הארמב 
הארמה תא  רוציל  ידכ  םה  םג  ומיאתי  תיכוכז , תונירטיו  וא  דב  םודה  היתולגרמלש  ההובג , תנעשמ  םע  ץע  תטימ  דפורמ , אסיכ  םע  הקיתע 

.תויתרקויהו תובכרומה  לע  רבדל  אלש  יסאלקה ,

 



טלפוד רגה  םוליצ : .ןורוא  יקיצ  בוציע :

 

, ןתשפו הנתוכ  דצל  ישמו  הטפט  םה  יסאלקה  וקל  רתויב  םימיאתמה  םידבה  ןכש  ינרדומה , וקה  תמועל  ינוש  אוה  םג  ןמסמ  םידבה  תריחב  בלש 
, בטיה ותוא  םילשי  קומע  לוחכ  ןוליו  םיעובירל , תימינפ  הקולח  םע  ןולח  תיבל  רחבנ  םא  .תוצבשמו  םיספ  תואמגוד  םה  םייסאלקה  םיספדההו 

.םילפק ןוליו  םדיצלו  רישע  דב  םע  הסרוכ  וילעמשכ  ספדה , םע  חיטש  בלשל  היעב  ןיא  אלו , .תובכשה  הארמל  ףסונ  דב  ויתחתמשכ  ןבומכ  יוצר 
.ןאכמ םיקוחר  ירה  ןוטבהו  ןבלה  םע  ינרדומה 

 



םירפא היא  םוליצ : .ןהכ  הזילע  בוציע :

 

תירטמואיג הרוצב  וא  הירטמיסב  ןבומכ  יוצר  ויגוסל , ןבאו  החפצ  שיש , ץע , םע  בטיה  םידהדהמ  הקיתעה  ימורו  ןווי  ףוצירל , עגונה  לכב 
ספ שורדי  ריקה  ןיבל  הניב  רוביחו  םיזינרקו , תורוצ  םע  ןיינע  תאלמ  הרקתה  םג  .ןבלו  רוחשב  תוצבשמ  לשמל  ןוזיאהו , רדסה  לע  רומשתש 

.יביטרוקד

.םידגונמ םינווגב  םייביטרוקד  םיחירא  םג  בלשל  ןתינו  תיביטרוקד  תמויס  םע  םיקירבמ  םיחיראב  ופוחי  הצחר  ירדח 

 



ןהכ קישומ  םוליצ : תולכירדא  ללה  בוציע : .הצחרה  רדחב  תויסאלק  תועיגנ 

 

תוארמ םיקירבמו , םיהובג  םיטומפ  םירטועמ , םילכ  םילתופמ , םיווק  תולעב  תולודג  תוזאווב  ורחב  םכלש , יסאלקה  ללחה  תא  רזבאל  וצרת  םא   
.הנורחאל ונילא  ורזחש  תשוחנמ  םיטירפ  ףאו  םילטסירק  הפוסכ , וא  תבהזומ  תרגסמב  תונומתו 

 



ןהכ קישומ  םוליצ : תולכירדא  ללה  בוציע : .םיריהב  םינווגו  םירמוח  םע  ינרדומ  - יסאלק חבטמ  ןונכת 

 

: יסאלק בוציע  לע  דוע 

יסאלק ןונגסב  תיבה  בוציע  לע  לוכה  ךירדמ :

יסאלק ןונגסב  הנישה  רדח  בוציע  לייטסב : ןושיל 

ינרדומו יסאלק  בוציע  לש  בולישב  הריד  ןבל : רוחש  אל , ןכ ,
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