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תוירשפא תויזיפ תועפות הדיל בכשמ

 םחרה ובש עגרה דע היילשה תאיצי עגרמ איה "הדיל בכשמ"כ תרדגומה הפוקתה
 בכשמ" תפוקתב ך"נתה ימיב .תועובש 6-כ חקולה ךילהת ינוירה םורטה ובצמל רזוח
 היתשל ,לכואל וגאד .הב ולפיט תיבה תושנו םודאה להואב השיאה הבכש "הדילה
 קינהל ,דבלב קוניתה םע תויהל היה השיאה דיקפת .הקוניתלו השיאל שורדה לכלו
 םייחה לולסמלו הלהואל השיאה הרזח תועובשה תשש םותב .ותוא ריכהל דומללו

 ידמ רהמ הרגשל סנכיהל תוסנמ ונאו תאז םירשפאמ םניא םיינרדומה םייחה .יתרגשה
 ןושיל יכל ןושיל ךלוה קוניתה רשאכ ,וזה הפוקתב "ךוליה דירוהל" ילדתשה .ידמ קזחו
 ךל םיענשו רוזעל םילוכיש םישנאב ךמצע תא ףיקהל ילדתשה ....וכחי םילכה תא םג
 דומלל ותוא ריכהל ילכות הזה ןמזב .ךלש קוניתלו הקנהל ,ךמצעל ןמז ישידקה .םתיא
 היושע תא וזה הפוקתב .הביבסל רדשמ אוהש םינמיסהו ויכב לוק ,ותוגהנתה תא
.םיישפנו םיינפוג םיבר םיכילהת רובעל

 הנותחתה ןטבב םיבאכ

םומיד

הימנא

םואנירפה רוזאב לופיט

תוריצע

תוקצב

רעיש תרישנו החיתמ ינמיס

רתי תנתשהו העזה

 תירישעל םחרה רוזחי שדוח ךותב ,ירוקמה ולדוגל ץווכתהל םחרה לע הדיל רחאל
 ןמזב .םחרב םיקזח םיצוויכ ישיגרת הדילה רחאלש םינושארה םימיב .יחכונה ובצממ
 .םחרה ץוויכל םרוגה ןיצוטיסקוא לש בר רורחש ללגב םילדג םיבאכה הקנה
 םיבאכ יככשמ שקבל ןתינ .הרושכ להנתמ לוכהש רמואה בוט ןמיס םה וללה םיבאכה
.ליוודא וא ןיגלטפוא ,לומקא ומכ

 םינושארה םימיב .קיתרנהמ הצוחה םישרפומה ןויריהה ידירשמ הקנתמ םחרה
 התוחפ תויהל הכירצ השרפהה ךשמהב .םד ישירכב יניחבתו ןכתייו קזח אוה םומידה
 םומיד וא קזח םומיד ןיידע שי הדילה רחאל םייעובשו הדימב  .)הדרדרו( השלחו

 .אפורל תונפל שי םיענ אלו קזח חיר םומידל שיו הדימב , רבגומ

 בושח ןכל, שוטשטו תופייעל ליבומ לזרבב רסוח ,בר םד דבעמ ךפוג הדילה ךלהמב
 הדילה בכשמ םותב אפורל הינפה ינפל .הדילה רחאל םישדוחב לזרב תחקלו ךישמהל
.ךל םיאתמ תלבקמ תאש ןונימה םאה קודבלו םד תקידב עצבל יוצר

 המכו המכ תחא לע ךתח השענ אלו הדימב םג שיגרו יתקצב תויהל יושע םואנירפה
.ךתח השענו הדימב
:ללוכ ינושארה לופיטה

 דחפה םייק ףסונב ,םייעמה תוליעפב הטעה תמייק הדיל רחאל םינושארה םימיב
 יטיעמהו םיביס ירישע תונוזמ ילכא ,הברה יתש .באוכש רוזא לע ץוחלל יגולוכיספה
.דלוקוש תליכאב

 תקצב רצוויהל היושע ןויריהה ךלהמב תוקצבה תא תווחל אל תחלצהו הדימב םג
 םימי ךות תמלענו םיילאנומרוה םייוניש בקע ללכ ךרדב העיפומ תקצבה .הדילה רחאל
.םירופס

 חתמנש ההכה ספה םג ,םיפוסכ םינבלל וכפהיו ןמזה ךלהמב וריווחי החיתמה ינמיס
 תרישנב הריצעל םימרוג םינומרוהה ןויריהה ןמזב .םלעיו רהבתי הטמל רובטהמ
 שיו ןויריהה ישדוח ךלהמב רושנל היה רומאש רעשה לכ רשונ הדילה רחאל,רעישה
 יאדכ הנש יצח רחאל הכישממ תרבגומה הרישנהו הדימב .תרבגומ הרישנ לש השוחת
.רוע אפור םע ץעייתהל

.םילזונה ףדועמ רטפיהל ףוגה לש וכרד וז .הדיל רחאלש םינושארה םימיב העיפומ

 םגו ןתש ןתמ לכ רחאל םימ לש "רצירפש" תרזעב וא םימרוז םימב תובר תופיטש
.ךכל רבעמ

 .תוקצבה תא ודירוי םידפה ,םויזנגמ םע םיאופק םידפ ךל תתל וחמשי םילוחה תיבב
 םוינרג ןמש לש תופיט רפסמ ףטפטל ץלמומו םידפה םתוא תא תושעל ןתינ תיבב
.תקצב תתחפהל ליעיש

.תובורק םיתיעל םידפ תפלחה

 ושקבו עבט תונחל ונפ .םירשופ םימ םע טבמא ךותב תבשל ץלמומ :םינמש טבמא
 5ו רדנוול תופיט 5 ,םוינרג תופיט 5 :ילש תישיאה הצלמהה .םינמש יבגל הצלמה
.)הלודנלק( לותח ינרופיצ תופיט

 )תעבטה יפ תברקב הז כ"דב( קיצמ דואמ ןיידעש רפת שי םימי רפסמ רחאלו הדימב
.ותוא וררחשיש שקבלו אפורל תשגל ןתינ

.הקידבל אפורל תונפל שי דואמ באוכ וא דרגמ,שירפמ ,םמדמ ךתחהו הדימב
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