
 )א קלח( םיכר םימוחתב תולודג תותיכב םינייטצמ הגמ םירומ :31 טסופ

 ביבא לת ׳בינוא ,הארוהה םודיקל זכרמה שאר רבעשל ,הביטח הרינ ׳פורפ י״ע

 ישיאה יעוצקמה ינויסינ סיסב לע םירואית אלא םיוסמ אשונב תיעוצקמה תורפסה לש םוכיס איבמ וניא ,ומדוקכ ,הזה טסופה
  .1טסופה יאשונב

 היצטניירואב םישקו םילודג םיסרוק םידמלמש םינייטצמ-הגמ םיצרמ  לש םייטנתוא םירואית גיצמ טסופ
  .הנבומ ןפואב עדי ריבעמה ןיינעמהו ריהבה הרומה תשיגב ,ןכות תנווכמ/הרומ-תזכורמ
 לש תיתבישח/תיביטינגוק :תוירוגטק יתשמ בכרומש 11 טסופמ הבוט הארוהל לדומה לע ססובמ התיכב הרומה תוגהנתה רואית
 )בשקו זוכיר קזחתמו ןיינעמ ,ריהב רועישה ,םינגרואמ רועישהו סרוקה( ׳םיטנדוטסל רמוחה תא רשקתמ הצרמה ךיא׳
 תויצקארטניא םויק׳ לשו ׳הדימלל ןוצרו תוחיתפ תקזחתמה המיענו תיבויח תידומיל הריווא תיירשה׳ לש תישגר/תיביטקפאו
 .׳תוליעומו תויבויח

 .םיטפשמו הירוטסיה – םיכר םימוחתב םיצרמ ינש לש רואית איבא ןאכ .הקיזיפ - ׳השק׳ ןכות םוחתב הזכ הצרמ ראתמ 30 טסופ
 םירואיתה סיסב לע ןחבנ ןכמ רחאלו םיכרו םישק םימוחתב ולאכ םיצרמ לש םיפסונ םירואית איבא םיאבה םיטסופה תשולשב
 .םילודג םיסרוקב הארוהב תונייטצהל ׳םשרמ׳ שי םא וללה

 ״םירפסמ םינייטצמ םיצרמ״ תרתוכה תחת ביבא לת ׳בינואב הארוהה םודיקל זכרמה לש רתאהמ םיחוקל םיצרמה ירואית
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 ךר םוחתב ןייטצמ הגמ הצרמל א המגוד
 :ולש םיסרוק ינש ןאכ וגצוי .תיללכ הירוטסיהל גוחה – הוונ לייא ׳פורפ :הצרמה
 
 !!!246 םימושרה םידימלתה ׳סמ ,תיאקירמאה האמה :סרוק
 םירועיש ,6.44 םינגרואמ םירועיש ,6.36 )הובגה 7 ,7..1 םלוס לע( הצרמה לש תיללכ הכרעה :הארוהה רקסב וגוריד
 תונימז ,6.45 םידימלתל הצרמה סחי ,6.41 תורעהו תולאשל הצרמה תובוגת ,6.19 םיניינעמ םירועיש ,6.44 םיריהב
 5.75 םירועישל ץוחמ

 :םידימלת לש תורעה

 :ןיינע

 .רמוחב תטלחומ הטילש .רומוה יאלמ ,םיקתרמ ,םיניינעמ םירועישה .תדמלנה הפוקתה לש שארל ךתוא סינכמ הצרמה •
  .הטיסרבינואל עיגהל הווש הלאכ םירועיש ליבשב .תשבוגמ היצטרפרטניא גיצמ אוה ,הצרמה םע םימיכסמ אל םא םג

 ינאו – ראותב םיניינעמה דחאו הנשה יל היהש ןיינעמ יכה סרוקה .תיטנקיפ הרוצב םירועישה תא ריבעמו ןיינעמ הצרמה •
  ...תולכירדאל טנדוטס ללכב

 העיתפמ הרוצב עדי ביחרמ סרוקה .ןיינעמ ויפמ עמשנ ישושבי יכה אשונה וליפא ,ןיוצמ טושפ הצרמ •
  ,יטמזירכ ,הלועמ הצרמ הוונ לייא •

 :תוריהב
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  .םירבדה תגצה לש ינויגה ףצר לע הרימש ךות ,הנימאו הריהב הרוצב הפוקתה חור תא ריבעמ •

 םידימלת סמ ,תינרדומה ב״הראב םיילאוטקלטניאו םייתוברת םימרז :םיטפשמל הטלוקפב סרוק
 86 :םימושר
 הצרמה תובוגת ,6.51 םיניינעמ םירועיש ,6.51 םיריהב םירועיש ,6.40 םינגרואמ םירועיש ,6.57 הצרמה לש תיללכ הכרעה
 6.00 םירועישל ץוחמ תונימז ,6.51 םידימלתל הצרמה סחי,6.30 תורעהו תולאשל

 :םידימלת לש תורעה

  ...םיטפשמ אלו ,הירוטסיה דומלל קשח השוע •

 ןיינע

  ...וילוסרקל םיברקתמ ויה םיצרמה ראש לכ קר וליא .ןיינעמו יניצר ,םישרמ הצרמ •
 האנה תמאב אוה רועיש לכ .רבדמ אוה ןהילע תופוקתב חכנ וליאכ רבדמו ,טרפו טרפ לכ עדוי ,םוחתב ןואג הצרמ •

  .םוחתב יעוצקמ הכ הצרמ םע ןיינעמ ךכ לכ סרוק לע הטלוקפל תודוהל ןיינועמ ינא .היווחו
 ףוס .עובש רחא עובש תקתורמ המלש התיכ .םיטפשמל הטלוקפב וזכ הממד העמשנ אל דוע .דסחב הצרמ ,קתרמ סרוק •

  .וברי ןכ .רידא ףסומ ךרע .יטפשמה םלועל ץוחמ םיטנדוטסה תא איצומש הריחב סרוק ףוס
  .רועישה תא לבתמש רומוה שוח לעבו םיענ .קירבמו םיסקמ שיא •
 הנש לע הדות .הרידנ תוישיא לעבו םיסקמ ,עדי אלמ ,םכח ,קיחצמ ,קתרמ .הימימ הטלוקפה העדיש םיהדמ יכה הצרמה •

  ...בישקהלו אסיכב תבשלמ הפורצ האנה לש וללה תורידנה יצח העשה ילב האבה הנש השעא המ רורב אל .ףיכ לש

 םע היצקארטניא ,ןיינע ,תוריהב ,ןוגראב דחוימב ןייטצמ הצרמהש דיעמ םיסרוקה ינשב הארוהה רקסב וגוריד
 .םידימלתל סחיו םידימלתה

 הצרמה םע ןויאירמ םיעטק

 ןייפאמ ביתכמ הז ץוליא .םינויד חתפל ןתינ אל הזכ בצמב .קוידב הב שי המכ הנשמ אל רבכ ,םיטנדוטס 70 לעמ הנומה התיכב
 םוקמב הז לכ .ןהילע בישמו תוירוטר תולאש לאוש ,תומליד הלעמ ,םר לוקב רהרהמ ינא :תולודג תותיכב ילש הארוהב יזכרמ
 םידימלת 300 םג רבחל לוכי ומצע םע גולאיד תושעל לגוסמש הרומש ןימאמ ינא .הנטקה התיכב השוע ינאש יפכ ןויד םייקל
 םע רהרהמ דימלתה .המויסב וא הכלהמב םמצע םע חחושל םידמולה ברקמ םישנא הברה הליבומש וז איה הבוט האצרה .רמוחל
 ךילהת לכ .ומצעל ןתונ אוהש תובושתו ומצע תא לאוש אוהש תולאש ידכ ךות תויתועמשמ תונבות חתפמו הצרמה ירבד לע ומצע
 דמולהשכ רועישה ידכ ךות הזה ימינפה גולאידה שחרתמ םיתיעל .דמולה לש וחומב שחרתמ תילטנורפ האצרה לש המנפהה
 שחרתמ ימינפה גולאידה םיתיעל .ףטחב התוא ןחוב וא ,הל דגנתמ ,המע םיכסמ  ,עיבה הצרמהש הנבות איהש הזיאל "רבחתמ"
 הברה םא .םייתועמשמל םיכפוה םהו ,םייח םהב החיפמ הבוגתה םצע זאו האצרההמ רכזש םירבדל ביגמ דמולהשכ רועישה ירחא
 םג יתועמשמ יגולאיד עגר ןאכ רצונש ירה ,רועישב עיבה הרומהש תומלידהו תויגוסהמ קלח םמצעל ררבל םיכישממ םיעמושה ןמ
 .םרפסמ יוביר בקע רועישה ןמזב גולאיד םהיניב להנל םילגוסמ םניאש םישנא הברה ינפב םגו ילטנורפ רועיש לש היצאוטיסב
 תכיפה ,תובר ינמ תחא הדמעכ הרומה לש הדמעה תשגדה  ,תובר תובושת ןתמו תוירוטר תולאש תלאש :ןה ךכל איבהל םיכרדה
 ינותנ לש רחא וא הז בולישמ םיעבונה םינוש םירשקה לש תקסופ יתלב היינבה ,עדי תונבל רשפא ותרזעבש םלג רמוחל ןותנ לכ
 אוהש םינותנה יפלכ תונוש תודמעו תוניינעמ תוקולחמ שי יכ תעדל ,רמוחב איקב תויהל הרומה לע תאז עצבל ידכ .האצרהה
  .םידמולה לש יחכונה םלועל םתועמשמ תא רבחלו ,הלא םינותנ ןיב םיבכרומ םירשק עצבל ,איבמ

 לע תוטודקנא רפסמ .םיטנדוטסה לע אל ןפוא םושבו ,ימצע לע רקיעב קחוצ ,רומוהב שמתשמ ינא רועישב ןיינע תגשהל -
  .ישונא ימצע תא הארמ ינא ךכבו ,ילש םיישיא םיבצמ



 ישאר תגצמב וא חולה לע בתוכ ינא - האצרהה לש ןוויכה תא ועדי םיטנדוטסהש דיפקמ ינא רועישב ןוגראו תוריהב תגשהל -
 ותוא רשוקו קרפ םכסמ ינא .תולאש לואשל רשפאמו םעפ ידמ רצוע ינא .חתפתהל דיתע רועישה םרואלש םיקרפ-יתתו םיקרפ
  .אבה קרפל

 ךר םוחתב ןייטצמ-הגמ הצרמל ב המגוד

 םיטפשמ – רנטואמ )ינמ( םחנמ ׳פורפ :הצרמה

 לארשי תנידמב דואמ עודיו ליבומ ןטפשמ וניה רנטואמ ׳פורפ

 םימושר םידימלת 126 .ןושאר ראותב ׳א הנש ידימלתל םיזוח יניד :סרוק

 םירועיש ,]	!!!שממ	םיהדמ ,7 כ ותוא וגריד	םידימלתה תורשע לכ טעמכ[ 6.73 )7..1 םלוס לע( הצרמה לש תיללכ הכרעה
 םידימלתל הצרמה סחי,6.59 תורעהו תולאשל הצרמה תובוגת ,6.33 םיניינעמ םירועיש ,6.25 םיריהב םירועיש ,6.48 םינגרואמ

 .6.53 םירועישל ץוחמ תונימז ,6.60

 םמיע היצקארטניאו םידימלתל סחי ,ןוגראב ןפוד אצוי ןפואב ןייטצמ הצרמהש דיעמ הארוהה רקסב וגוריד
 .ןיינעו תוריהבב דואמ בוט םג אוה .םירועישל ץוחמ ותונימזבו

 הצרמה םע ןויאיר

 םירועישל הנכה

	םוסרפמ תוחפ אל תינעבותו תבייחמ איה	םידימלת ינפב העפוה ,ותניחבמ .הבר תונקדקדב	םירועישל שארמ	ךרענ רנטואמ 'פורפ
 רבודמ	םא	םג 	,יתתיכה	ןוידהמ קלח תויהל דמועש רמוחה לכ תא שדחמ ארוק רנטואמ 'פורפ ,רועיש לכ תארקל 	.רפס וא רמאמ
 	:תיחרכה איה וזכ הנכה ,וירבדל 	.םינש רבכ דמלמ אוה ותואש סרוקב

 	.ינעוצקמ אל הז תרחא ,םלשומ ןפואב תיתדבוע םקוממ תויהל ךירצ התא ,ןורכיזהמ רבד םוש לע רבדל לוכי אל התא הימדקאב •

 תדוקנ	ךותמ רועישה אשונל סחייתהל ול תרשפאמו ,אשונה לע ולש הייארה תא הרישעמ תרזוח האירק לכ יכ דיעמ רנטואמ 'פורפ
 דבל תבשל גהונ רנטואמ 'פורפ ,המידקמ האירקל	ףסונב .תומדוק	םינשמ תוסיפת סיסב לע אלו טפשמה	םלועב תיוושכעה טבמה
 	,םינושה ויטביה לע רועישה	ןכותב רהרהמ אוה :תילאטנמה המרב רועישל	ןנוכתהלו ,ריינו טע ודיב 	,רועישה ינפלש תועשב
 	.םיניינעמ	םישגדו תויטנוולר תואמגוד ,רמוחה לש הגצה יכרד לקוש

  :םייחב החנמ וקכ זאמ ותוא הוולמו גרבנדלוג ןונמא ד"ועמ עמשש טפשמ טטיצ אוה

 הקומע הנכה ילב הרוק אל בוט רבד םוש •

 רועישה ןוגרא

 	.רורב	ןפואב	םיאשונ-תתו	םיאשונל ותקולחו	ןכותה	ןוגראל הבשחמ שידקמ רנטואמ 'פורפ

 דמוע ינא המ םידימלתל רמוא ינא הבו החיתפ שי קרפ לכב .םייניב ימוכיסו הנשמ תורתוכו תורתוכ רועישב שי :בותכ טסקטב ומכ •
 	.יתוכאלמ הארנ הז םימעפל םא םג ,הזה קרפב תוארהלו תושעל

 	...היהי אבה רבדהו ...ש הזמ אצוי ...ש וניאר וישכע דע :םהל רמוא ינא •



 םה הפיא תעדל ,היצטניירוא םיכירצ )ללכב םישנאו( םיטנדוטס ...הפמה לע ונחנא הפיא הארנ ואוב זא :םהל רמוא ינא םימעפ הברה •
 	.םידמוע

  הארוהה לע הבישח

 הצרמ	ןיב	םיסחיה תכרעמ ,ותסיפתל	.םידימלתה רובע הגיהנמו תיכוניח תומד אוה הצרמה היפל הפקשה	ךותמ לעופ רנטואמ 'פורפ
 הצרמה	ןיב היכררייהה .סרוקה תושירדל עגונה לכב תיעוצקמה תוכמסה אוה הצרמה	-	הרורב היכררייהב תנייפאתמ וידימלתל
 	.התיכה	ןיבל וניב	םימקרנש	ןומאה יסחיו הצרמה לש ישיאה תוגיהנמה חוכ לע תתתשומ	םידימלתל

 	.ךתא וכלי אל םה ךילע םיכמוס אל םה םא .ךלש עדיה וא ךלש תוישיאה חוכב ךלש םיטנדוטסב 'טלוש' התא •

  תיבויח הדימל תריווא תיירשה

 יכרצל תושיגרל הבר תובישח סחיימו גולאידכ הארוהה תא ספות רנטואמ 'פורפ	,םידימלתה	ןיבל וניב הרורבה היכררייהה תורמל
 	.רועישה	ךלהמב	םהמ	םילועש	םירסמל הבשקהלו	םידימלתה

 	.םהלש םידימלתה לע רבוע המ שיגרהל םיסנמ תוחפו םישנאל םישיגר תוחפש הלאכ םה םיבוט תוחפה םיצרמהש אצומ ינא •

 יפלכ היתפמא תנגפה ,הדימב רומוה לש בוליש איה תועמשמה .התיכה רדחב יבויח	ןפואב להנתהל בושחש	ןימאמ רנטואמ 'פורפ
 	.םירועישה	ךלהמב המיענו תיבויח הריוא לע הרימשו 	,םיטנדוטסה

 	.רועישב ךתיא תויהל ,ךתיא תכלל םיטנדוטסה לש ישיא ןוצר ררועמ התא .ןיינעהמ קלח הז יבויח ןפואב להנתהל •

  .םיעירפמ םיטנדוטס םע יתיזח תומיעמ ענמיהלו 'תויטנגלא'ב גוהנל שיש רובס רנטואמ 'פורפ תעמשמה אשונב םג

 	...?רועיש להננ הככ ?םתעגתשה	,םירבחו תורבח – רומוהב הזב לפטלו עוגר ראשיהל לדתשמ ינא •
 	...םיביגמש ינפל רשע דע רופסל ,תולובג קדוב דליהשכ קומע םושנל ךירצ טושפ םימעפל - הרוה לש דיקפתה ומכ הז •

 רועישה תוריהב

-וב	םישוריפ/םירבסהה יגוס ינש תגצה תועצמאב	םיבר	ןיד-יקספב תמייקה תויטנלוויבמאל	םידימלתה תא	ףשוח רנטואמ 'פורפ
 תנבהל	םידימלתה רובע	ןגועכ תשמשמה	,ןיד-קספל עגונב ולשמ הרורב הדמע עיבמ אוה	םיבר	םירקמב .חולה ידיצ ינשב ,תינמז
 	.הז	םוחתב	םירבדה	םילהנתמ	ךכש	םידימלתל ריהבמו תמייקה תומימעל יוטיב	ןתונ רנטואמ 'פורפ	,ףסונב .הנומתה

 	...הככ ונלוכשו ןוכנה ןוויכב אוהש ול רמוא ינא ,ףוסה דע ןיבמ אל אוהש יל רמוא דימלת םא •

 	.רועישה	ךלהמב תונויער תשחמה ךרוצל תורפסהו עונלוקה	םלועמ	םייומידב רזעיהל רנטואמ 'פורפ הברמ	םירועישה	ךלהמב

 ינאש םירבד קר לבא	,םייטנוולר תויהל םילוכיש םירבדב שמתשהל הסנמ ינא .ןיינע ףיסומו ןוידה תא רישעמ הזש ןימאמ ינא •
 	...תויוושכע קור תוקהל לע רבדאש הרקי אל .הקנלבזק טרסה וא סלטיבה יריש ומכ תישיא םהילא רבחתמ

  תיב תולטמו לוגרת

 	.ולש	םיסרוקב תולטמב ךסוח אל אוה .הדימלהמ יחרכה קלח אוה לוגרתהש	ןימאמ רנטואמ 'פורפ

 We mean ש םהל רדשל יל בושח .םידמול םה ובש רחא סרוק לכב רשאמ רתוי ,הנשה ךלהמב תובר תודובע םהילע ליטמ ינא •
business.	 . תוניוצמל תפאושש תיטסיטילא הצובקל םיכייש דחי ונלוכש השוחתה תא םלצא תעטל לדתשמ ינא.	 



 רועישה ןמז לש ליעי לוצינ

 	.סרוקה לש תוימדקאה תורטמל רנטואמ 'פורפ לש תוריסמהמ תועבונ	םידימלתהמ תוהובגה תושירדה

 לכ חותפל דיפקמ ינא	...רועישה ךלהמב ימצע לע רבדא אל םלועל ןכל ,םיימדקא םיכרצל רועישה ןמזמ 100% לצנל יל בושח •
 	.תונעוצקמו תוניצר לש רסמהמ קלח הז םג .ימדקאה ןוידל קר וב עגר לכ שידקהלו ,ןמזב ומייסל ,ןמזב רועיש

 	)בושמב תוחותפה תורעהה	ךותמ	םידגיה( םיטנדוטסה ירבדמ

 ,קיחצמ ,קתרמ הצרמה .הנתמ איה הזה הצרמה םע הקד לכ	 .יתבשחמ רגתא ררועמו ןיינעמ ,רורב סרוקה .הלעמו ומכשמ הצרמ •
 	.טפשמה םלועב םויה דע יתשגפש קירבמ יכה םדא-ןבה ללכב קפס אללו ,ןונש

 	.רועישל רועישמ האירקה רמוחבו ןתנש תולטמב דואמ בשחתמ .ךוניחב ןואג אוה הצרמה ,רדהנ טושפ ,רדהנ •
 הזיא ,םדא הזיא :ותוא ץירעהלו ותוא עומשל קר - והומכ םישנא הברה ןיא .רב חמצ ,הנימב תדחוימ תוישיא אוה רנטואמ רוספורפ •

 	.המשנה לכמ דמלמ .םירחא םישנא דבכמו ךירעמ ,בהואש םדא ןב טושפ .רומוהה שוח ,תוינאמוהה ,םישנאה תבהא ,םיכרע
 תוינניחהו הארוהה ירושיכ ,םוצעה עדיה 	,תונעוצקמה חכונל רועיש לכ רחאל םימומה ונתוא ריתומ היה רנטואמ `פורפ .םילימ ןיא •

 	.ולש
  .בטיה רמוחה תא ועימטה תודובעהו ,םיניינעמ ויה םירועישה ,תטנפהמ תוטיהרב רבעוה רמוחה •
 	.המגוד ירובע הווהמה בידאו רשי ךנחמ - לוכה לעמו ,רעושי יתלב עדי לעבו קימעמ ,יניצר הצרמ רנטואמ •
 	.בושחל םידימלתה תא ררוע ,םייחה ימוחת לכמ תואמגוד סרוקה ךרוא לכל ןתנ הצרמה •
 	."םייחל הרומ” לש תקיודמה הרדגהה אוה רנטואמ `פורפ	 •

 	םוכיס

	ךרע תלעב איה ,שדחמ רטסמס לכב ,הצרמכ ודיקפת תרגסמב רנטואמ 'פורפ לש העקשההו הקומעה הנכהה יכ הארנ
 	.םדא-ינבכ	ןהו	ןיד יכרועכ	ןה תישיאה	םתוחתפתהל ותמורת תא	םיריקומה 	,םיטנדוטסה רובע	םוצע

 

 

 

 

 

 


