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: םוליצ  ) היעבב םיבר  דימעמש  המ  תורידה , ילעב  דצמ  תובשחתהל  תיתרבח  הייפיצ  רצוי  הנורוקה  רבשמ 
(ShutterStock

הפוקתב תוריכשה  ימד  לע  רתוולו  םהיריידב  בשחתהל  וטילחהש  תוריד  ילעב  לע  םירופיס  תפצומ  תשרה 
, םנמא הנתשה  אל  רבד  תיטפשמ  הניחבמ  .םמצעל  תאז  תושרהל  םילוכי  םיריכשמה  לכ  אל  ךא  תיחכונה ,

.היעבב םהמ  םיבר  דימעמש  המ  תורידה , ילעב  דצמ  תובשחתהל  תיתרבח  הייפיצ  תרכינ  ךא 

? םיריכשמה לע  קוחה  ןגמ  דציכו  וז  הפוקתב  םירכושה  תויוכז  ןהמ 

תוריכשה םולשת  תייחדל  השקב 
םירידנ םירקמב  .םולשתה  תייחדל  עגונב  רכושה  תשקבל  תונעיהל  ריכשמה  תא  בייחמ  וניא  םיזוחה  קוח 

יזוחמ קלח  וניא  הז  ףיעס  בורל  ךא  םולשתה , תייחדל  תושקבל  עגונה  ףיעס  הזוחל  סינכהל  םידדצה  וגאד 
.המכסהל עיגהל  תוסנל  וכרטצי  םידדצה  ינשו  תוריכש 

הרפהל בשחיי  רבדה  ריכשמל , םלשל  קיספהל  ידדצ  דח  ןפואב  טילחי  רכושהו  המכסה , לבקתת  אל  םא 
, שארמ רדגומ  ןמז  קרפ  ךות  וזכש  הרפה  ןקתל  ןתינ  יכ  עבוקה  ףיעס  ונשי  םיזוחה  בורב  .הזוחה  לש  תידוסי 

תא דבאל  ריכשמל  םורגל  לולע  הז  ןיעמ  רבד  יכ  ןובשחב  תחקל  שי  תאז , םע  .םימי  עובש  ללכ  ךרדב 
.הרידהמ ותאיצי  תא  שורדלו  רכושב  ונומא 
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הנורוקה תפגמל  וסחייתי  טפשמה  יתב  םאה  הלאשב  תובר  יולת  הלא  םירקמל  קוחה  סחייתי  וב  ןפואה 
יתב תכימתב  וכזי  םיבר  םירכושו  תושימג  רתיב  ולבקתי  םיזוח  תורפה  הרקי , ךכ  ןכא  םא  .ןוילע  חוכ  לאכ 
יא ורשאי  אל  טפשמה  יתב  יכ  איה  הכרעהה  תאז , םע  דחי  .תוריכשה  ימולשת  תסירפל  עגונב  טפשמה 

.יקלח םולשת  וא  םימולשת  תייחד  קר  אלא  תוריכש , לע  םולשת 

תוריכשה ימד  תא  םלשל  בוריס 
יא ינפמ  וא  רכשומל  קזנ  ינפמ  ריכשמה  לע  םינגמה  םיפיעס  םיללכנ  םיטרדנטסה  תוריכשה  יזוח  בורב 

וילע בוח  רטש  וא  יאקנב  קיש  םיברע , תמתחה  ןוגכ  תוחוטבב  שומיש  השענ  ללכ , ךרדב  .הזוחה  םויק 
.ישילש דצ  םותח 

תוחפל ןתוא , עורפלו  תוחוטבה  תא  שממל  ריכשמל  רשפאמ  תוריכשה  ימד  םולשת  יא  םנוקיתכ , םימיב 
קלחב ודצמ , ןגומה  רכושה , דגנ  העיבת  שיגהל  ריכשמה  יאשר  ןאולמב , ןשממל  ונוצרב  םא  .תיקלח 
עגרכש תויה  רתוי  בכרומ  היהי  הז  ןיעמ  בצמ  הנורוקה , תפוקתב  .ריידה  תנגה  קוח  ידי  לע  םירקמהמ ,

.םוריח תנוכתמל  "פ  לצוהה תוכשל  תרבעה  רואל  ירשפא , יתלב  טעמכל  ךפוה  תוחוטבהמ  קלח  שומימ 

וחמשי םלשל , רכושה  לש  בוריסב  םילקתנו  התנכשמה  םולשתל  תוריכשה  ימדב  םייולתה  םיריכשמ 
.בצמה לע  לקהל  ילוא  היושעה  תואתנכשמ  ימולשת  לש  הייחד  תעכ  םירשפאמ  םיקנבה  יכ  תעדל  יאדווב 

םוריח תרגשב  תוחוטב  תלעפה 
האחמה םג  ךכו  קנבב  דיקפהל  ןתינ  יאקנב  קיש  .לבגומ  אוה  םויכ  תויוברעהו  תוחוטבה  שומימ  רומאכ ,

.וערפיי אל  תובר  תואחמה  יכ  תופצל  שי  יחכונה  בצמב  ךא  ברע , לש 

ךרדב ךילהה  השענ  הכרד  לעופל , האצוהה  תושר  ןכש  התע , תירשפא  הניא  בוח  רטש  שומימל  השקב  םג 
.םוריח תנוכתמב  לועפל  רומאכ , איה , םג  הרבע  ללכ ,

ךרע הווש  םוכסב  רבודמ  םירקמה  בורב  יכ  בל  םישל  שי  תונוחטב , תדקפהל  םידעצ  םיטקננ  תאז  לכב  םא 
ןוחבל שי  דבלב , דחא  שדוחל  היהת  הזוחה  תרפה  רבד  לש  ופוסב  םא  .תוריכש  ישדוח  השולש  וא  םיינשל 

.םוכסה תרתי  תא  הרזח  שורדל  לכוי  ברעה  םא 

רכשומ יוניפ 
ךילהל רבעמ  ךראתהל  היושע  ךא  התע , תירשפא  רכשומ  יוניפל  םייטפשמ  םיכילהב  החיתפ  םג 

לשב רומאכ , תאזו  דבלב , טפשמה  יתבל  שיגהל  ןתינ  השקבה  תא  .םישדוח  השולשכ  ךשמנה  יטרדנטסה 
.ירשפא וניא  םילוקיע  עוציב  םג  היתובקעב  לעופל , האצוהה  תוכשלב  תעכ  הגוהנה  םוריחה  תנוכתמ 

תוריכשה ימד  תאלעהו  הזוח  םויס 
.הזוחה שודיח  תארקל  תוריכשה  ימד  תא  תולעהל  ריכשמל  רשפאמה  ףיעס  ונשי  תוריכשה  יזוח  בורב 

םג ךא  הרידה , רכש  תא  תולעהלו  בותכה  יפ  לע  לועפל  העינמ  לכ  ןיא  וז  הפוקתב  םג  תיקוח , הניחבמ 
.התוא  החדי  תוחפל  וא  האלעהה , לע  רתוויו  םירכושב  בשחתי  ריכשמה  יכ  איה  תיתרבחה  הייפיצה  ןאכ ,
םגו םיפוחד , םירקמב  קר  הריד  רבעמ  תורשפאמ  תויחכונה  תויחנהה  הזוחה ; םותב  הרידה  יוניפל  עגונב 

רגסה תויחנה  יונישל  דע  יוניפה  תא  תוחדל  שקבתי  הנממ , תאצל  בייחתהו  ותריד  תא  רכמש  םדא 
תויחנהה יכ ע"פ  עבק  רשא  תואירבה , דרשמ  לש  יטפשמה  ץעויה  תדמע  יפ  לע  תאז  .העונתה  תולבגהו 

, תוכרעהה לכ  יפ  לע  .וז  תעב  רכשומ  יוניפ  וא  הריד  רבעמ  לכ  עצבל  ןיא  תעכ , תוגוהנה  םוריחה  תונקתו 
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תא וניפ  אלש  םירכוש  תארקל  אובלו  רבשמהמ , םיעגפנה  ללכב  תובשחתה  תולגל  ולדתשי  טפשמה  יתב 
תוריכש ימד  ומלושי  אל  יוניפה  יא  תפוקתב  יכ  היהת  העיבקהש  אוה  יפצהו  הזוחב , רדגומה  דעומב  סכנה 

תפגמ ץורפל  םדקש  שדוחה  ראורבפ 2020 , שדוחב  םיגוהנ  ויהש  תוריכשה  ימד  לע  הלועש  רועישב 
.לארשיב הנורוקה 

ןיקיזנב קסוע  דרשמה  דידי . דוד  ןוירטונו  ןיד  יכרוע  דרשמ  דסיימ  אוה  דידי  דוד  ןוירטונו  "ד  וע
תוחרזא תאצוה  האוש , ילוצינ  תויוכז  לע  שגדב  ישילשה  ליגה  ינבל  תויוכז  שומימ  חוטיבו ,

.ללכב תויאפוריא  תויוחרזאו  תילגוטרופ 

053-9374940 ןופלט :

יטפשמ  Zap תובידאב הבתכה 

וא םיכילה  תטיקנל  הצלמה  הווהמ  וניאו  ול  ףילחת  וא  יטפשמ  ץועיי  הווהמ  וניא  הבתכב  גצומה  עדימה 
דבלב ותוירחא  לע  תאז  השוע  הבתכב  עיפומה  עדימה  לע  ךמתסמה  לכ  .םיכילהמ  תוענמיה 
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