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םיניטקל םג  ילגוטרופ  ןוכרד  דיתעה : לע  םיבשוח 
.יאפוריא ןוכרד  ךכ  ואיצוה  רבכש  םילארשי , יפלא  רובע  תישממ  תורשפא  אוה  ילגוטרופ  ןוכרד  יכ  ררבתמו  ךלוה  תונורחאה  םינשב 
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תונוש תויורשפא  םרובע  םיחתופו  םדיתעל  םיגאוד  ונחנא  .הבוט  הלכשה  ושכרישו  םיכנוחמ  םיאירב , ויהיש  ונלש -  םידליל  םיגאוד  ונחנא  םירוהכ ,

.הלכשהו תואירב  בוט , ךוניח  ומכ  שממ  ןהילע , םתמלח  אלש  תובר  תויונמדזהל  חתפו  הגרדמ  תציפק  הווהמ  ילגוטרופ  ןוכרד  .ןמזה  לכ 

? ילגוטרופה ןוכרדה  תונורתי  םהמ 

ךרוצ אלל  דוחיאב , הנידמ  לכב  דובעל  תורשפאב  םתוא  הכזת  וז  תוחרזא  .יפוריאה  דוחיאה  לש  תוחרזא  םכידליל  הנקי  ילגוטרופה  ןוכרדה 

.םתניימד אל  ללכש  הדובע  תויונמדזה  םהינפב  חותפל  הלוכי  וזכ  תוחרזא  ןשייקולירל , תובורמ  תויונמדזה  לע  תתשומה  הדובע  םלועב  .הרשאב 

לזומ ריחמב  וא  םניחב  תובר  םימעפ  תשביה , לכב  רתויב  םיבוטה  הלכשהה  תודסומל  הסינכ  סיטרכ  םג  הווהמ  יפוריאה  דוחיאה  לש  תוחרזא 

םילארשיכש תונידמל  תולקב  סנכיהל  ולכוי  םכידלי  תיפוריא , תוחרזא  םע  ףוסבל , .םידומילה  ןמזב  הדובע  וא  הייהש  תרשאב  ךרוצ  אלל  דואמ ,

.הסינכ תרשא  ןהילא  לבקל  ירשפא  יתלב  ףא  םיתעלו  דואמ  השק  םהל  היהי 

? ילגוטרופ ןוכרד  איצוהל  םילוכי  םיניטק  םאה 

תאצוהש ןה  תובוטה  תושדחה  .םיבר  תונורתי  שי  ילגוטרופה  ןוכרדל  ןכ ! טלחהב  איה  הבושתה  תילגוטרופ - תוחרזא  לביק  רבכ  וירוהמ  דחאש  ימל 

ףופכב ןבומכ , תאז  די ! גשיהב  תאצמנו  תירשפא -  טלחהב  םמצעב  םיילגוטרופ  םיחרזאכ  רבכ  ורכוה  םהירוהש  םיניטקל  ילגוטרופ  ןוכרד 

.םישרדנה םיניחבתה  לכב  הדימעל 

? ילגוטרופ ןוכרד  לבקל  םילוכי  םיניטק  דציכ 

רחאל דלונש  ןיטק  ןיב  הלידבמ  הנושארה  הקולחה  .תוירקיע  תוקולח  יתש  יפל  תוצובק , רפסמל  םיקלחנ  ילגוטרופ  ןוכרדל  םיאכזה  םיניטק 

.ןוכרדה תא  ולביק  וירוהש  ינפל  דלונש  ןיטק  וב  רתוי , ץופנה  הרקמה  ןיבל  םמצעב , ילגוטרופ  ןוכרד  ולביק  וירוהש 

.םרקיעב םיינכטו  תיסחי  םיטושפ  הלבקהו  השקבה  יכילה  .תילגוטרופ  תוחרזאלו  ןוכרדל  הדילמ  תיטמוטוא  תואכז  ןיטקל  ןושארה , הרקמב 

ןיטקה לש  הקיז  תחכוה  םג  שרודו  ךבוסמ  רתוי  ךילהה  םמצעב , ילגוטרופ  ןוכרדל  םתואכז  תא  ושמימ  וירוהש  ינפל  דלונש  ןיטק  ינשה , הרקמב 

.לגוטרופל

? לגוטרופל ןיטק  לש  הקיז  תחכוה  יהמ 

לככ יכ  אוה  ללכה  ליגל 16 . תחתמ  / לעמ איה  הנושארה  הקולחה  .ליג  יפל  הקולח  םעפה  תרחא , הקולחב  איה  םג  היולת  הקיזה  תחכוה 

.רתוי הברה  טושפו  לק  ךילהה  ךכ , .ריגבל  ךופהי  ןיטקהש  דע  ןיתמהל  ץלמומ  םיתיעל , .רתוי  הובג  היהי  הקיזה  תחכוה  לטנ  רתוי , רגובמ  ןיטקהש 

רבכ לביק  ןיטקה  ירוהמ  דחא  םא  דחוימב  רתוי , הברה  םילודג  וייוכיסש  ןכתיי  ולא , תורוש  תביתכל  ןוכנ  ךא  רתוי , רקי  םנמא  םיריגב  לש  ךילהה 

.דואמ ההובג  ריגבכ -  תוחרזאו  ןוכרד  לבקי  ןיטקה  םגש  תואדווה  תמר  הז , בצמב  .תילגוטרופ  תוחרזא 

לק היהי  הזכ  ךילה  ןכ  לעו  הקיז  לע  עיבצהל  רשפא  ןניגב  תויתימא  תויפיצ  ןיא  םייתנש  ןב  דלימ  .ליגל  ליגמ  הנתשמ  הקיזה  תחכוה  ליג 16 , דע 

הנידמה םע  תורכיה  ןוגכ : לגוטרופל , תפסונ  הקיז  חיכויש  הפוצמ  הלעמו , רשע  ליגמ  דלימ  .תיזגוטרופ  עדייש  הפוצמ  הלעמו  שמח  ןב  דלימ  .רתוי 

.שקבמה ןיטקה  רובעב  רשוי  תדועת  תאצמהב  ךרוצ  םג  שי  ליגמ 16  ףסונב , .התוברתו 

? םיניטקל ילגוטרופ  ןוכרד  תאצוהב  יטפשמ  יווילו  ץועיי  לבקל  בושח  עודמ 

הבתכל 
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; ןיטקה לש  הקיזה  תחכוהל  תונושה  תושירדה  תניחבמ  ןה  השקבה , בוריסל  איבהל  תולולעה  תויועט , תושעל  םכמ  ענמי  םוחתב  יקבה  ןיד  ךרוע 

םעטמ םג  חוקיפ  רבוע  םיניטק  ךילה  יכ  תעדל  שי  ןכש  תוילגוטרופה , החוורה  תויושר  לומ  היוצרהו , הנוכנה  תולהנתהל  רושקה  לכב  ןהו 

לש תורשפאלו  קיתל  ךיפה  יתלב  קזנ  םורגל  לולע  יוגש  ןפואב  ךילהה  עוציב  .לגוטרופב  םיניטקה  תויוכזל  יארחאה  יתלשממה  ןמסדובמואה 

םייחרזא םה  םא  ןיב  וירוה , לע  תיפיצפס  חוקיפ  תארוהל  םג  איבהל  לוכי  רבדה  םיתיעל , .דיתעב  םיילגוטרופ  ןוכרדו  תוחרזא  לבקל  ןיטקה 

.ואל םא  ןיבו  םיילגוטרופ 

תוחכומ תואצותו  ןויסינ  ול  שיש  ןיד  ךרוע  םע  םתוא  תושעל  בושח  בר , ןמז  םיכרוא  םיתיעל  רשא  םישיגר , םיכילהב  רבודמש  רחאמ  ךכמ : הרתי 

, םשגה ירחא  תוירטפ  ומכ  םוחתב  וצצש  תונוש , תורבח  םהב  םיבצמל  םידע  ונא  םויה  רבכ  יכ  ריכזהל  בושח  .ךכ  םתס  םלעיי "  " אלש םוחתב ,

לוכי וניאו  תונמאנ -  תבוחל  קוח  יפ  לע  ביוחמ  ןיד  ךרוע  תאז , תמועל  .תוחוקלה  רובע  םיכילהה  תא  םייסל  ילבמ  םיתעל  וצצש , ומכ  ומלענ 

.ונוישיר תא  דבאי  יכ  ןכתסהל  ילבמ  ךכ , םתס  םלעהל 

החמתמה ןיד  ךרוע  עויסב  תאז  תושעל  ץלמומ  .טלחהב  תירשפא  הניה  םתואכז  תא  ושמימ  וירוהש  ןיטקל  ילגוטרופ  ןוכרד  תאצוה  םוכיסל :

.םוחתב

.תילגוטרופ תוחרזא  תאצוהב  רתיה , ןיב  קסוע , דרשמה  דידי . דוד  ןוירטונו  ןיד  יכרוע  דרשמ  דידי , םדא  "ד  וע

053-9374940 רשק : תריציל  ןופלט 
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