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אוה הזכרמב קנע רוחש רוח שי .  היסקלג לכב טעמכ – ונלש בלחה ליבש ללוכ –
םירוח לש עודיה רתויב לודגה גוסה והזש רחאמ יביסמ , - רפוס רוחש רוח "  םשב הנוכמ

םה דציכ םיעדוי םניא ןיידע םינעדמה ךכ לכ םילודגו םיבר םהש תורמל , םירוחש .
. םירצונ

, םייביסמ - רפוס םירוחש םירוח לש םתורצוויה יבגל תושדח תונבות הליג םינעדמ תווצ
. רוחשה רוחה לש טירפתל םישדח םיביכרמ תפסוה ידי לע

- םיבכוכ רפוס

זג יננע רשאכ םירצונ ולאה םייקנעה םירוחשה םירוחהש םירובס םיבר םימונורטסא
לש םהייח ףוסב םייביסמ . - רפוס םיבכוכ םירצויו םיסרוק םימודקו םימוצע קבאו

. םייביסמ - רפוס םירוחש םירוחל םיחתפתמ םה הלא םיבכוכ ,

קר םיליכמש םירוהט ," " וזה הירואתב תחא היעב קר שי : זג יננעל קר המיאתמ איה
רוציל םילוכי ויה תמאבו םוקיה תישארב קר םייקתהל ולכי הלאכ םיננע , םוילהו ןמימ .



לכ תא רוציל םילוכי ויה אל םה לבא , ןמז ותואב םייביסמ . - רפוס םירוחש םירוח
ללחב םויכ םיהזמ ונאש םייביסמ   . - רפוסה םירוחש םירוחה

םירישע םיננע

םירוחש םירוח ןהב תורחא םיכרד רוקחל ולחה ןפיב וקוהוט תטיסרבינואב םינעדמ
זגה יננע רגבתה םוקיה רשאכ , לדג םוקיה רשאכ רצוויהל םילוכי ויה םייביסמ . - רפוס
ןצמח ןוגכ רתוי םידבכ תודוסי םג וליכה םה םוילהו ןמימ דבלמ , םירוהט :" "  ויה אל רבכ

םיבכוכ רוציל םוקמב דואמ הנוש ןפואב גהנתהל ולחה םיננעה ךכמ האצותכ : ןמחפו .
םינטק םיבכוכל וחתפתהש רתוי םינטק םיקלחל קרפתהל ולחה םה םייביסמ , - רפוס

. םייביסמ - רפוס םירוחש םירוחל חתפתהל םילוכי םניא הז לדוגב םיבכוכ רתוי .

רצוויהל ןיידע םילוכי םייביסמ - רפוס םירוחש םירוח םאה םמצע תא ולאש םירקוחה
םה הבושתה תא אוצמל ידכ , רתוי םידבכ תודוסיב . םירשעומ " " הלאכ זג יננעב , םהש

המצוע יברו םישדח םיבשחמ תרזעב הז גוסמ זג יננע לש תויצלומיס בשחמב וצירה .
. הזכ הרקמב הרוק המ הנושארל תוארל חילצה תווצה

השדח הירואת

זג יננעב םג רצוויהל םילוכי םייביסמ - רפוס םיבכוכש וליג םימונורטסאה םתעתפהל ,
םיבכוכ לבא רתוי םינטק םיבכוכ הברה םירצויו םיקרפתמ םיננעה םנמא , םירשעומ .

המכ ףוסבל , םירחא םיבכוכ ידי לע םיעלבנ םשו ןנעה זכרמל םיכשמנ הלא .
םיבכוכל םיכפוה םהש דע םינטק םיבכוכ הברה ךכ לכ םיעלוב םיבכוכהמ

. םייביסמ - רפוס םירוחש םירוחל ךופהל םילוכיש םייביסמ , - רפוס

קר םיחתפתמ םניא םייביסמ - רפוס םירוחש םירוחש ךכ לע העיבצמ השדחה תילגתה
לש רתוי רישע " " םירוהט ," טירפתמ םג חתפתהל םילוכי אלא "  זג יננע לש טירפתמ

םירוחש םירוח הברה ךכ לכ םויכ םיפצנ עודמ ריבסהל רזוע הז םיבכוכ .
. םייביסמ - רפוס
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10 ! יפ דע תויהל הלוכי םייביסמ רפוס םירוחש םירוח לש הסמה
    ונלש שמשה תסממ
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