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הז קרפ  .םייחה  ילעב  לכ  לש  םחומב  היצולובאה , ךלהמב  וחתופש  רתויב  םיבושחה  םיטקניטסניאהמ  דחא  אוה  תודרשיהה , טקניטסניא 
" .תוזעונ תוריהז -  : " םשב תפסונ  הנכות  החתופ  היצולובאה , ךלהמבש  חינהל , ןתינ  .בשחמ  תנכות  לאכ  תודרשיהה  טקניטסניאל  סחיתמ 

תיבויחה העפשהב  דקמתמ  הז  קרפ  .הביבסב  וא  השרותב ו/ הרוקמ  תוזעונ " תוריהז -   " לש המצועה  תמר  םג  יפוא , תנוכת  לכל  המודב 
תויגולוכיספ לופיט  תוטיש  לע  ןכו  ינרדומה  םדאה  לש  ודוקפית  לעו  ןומדקה  םדאה  לש  תודרשיהה  לע  תוזעונ " תוריהז -   " לש תילילשהו 

.תודרחמו םידחפמ  םילבוסה  םיריהז , םישנא  לצא  תוזעונה  תמר  תאלעהל  תודעוימה 
השיג : " קרפה תא  רתאב  ארקל  ץלמומ  תוריהזל , םיטונ  םימיספה  םישנאה  בורו  תוימיטפואל  םיטונ  םיזעונה  םישנאה  בורש  ןוויכ 

". םייחל תימיספו  תימיטפוא 

" תוזעונ תוריהז -   " תנכות לש  המרל  השרותה  תמורת 

.תילמרונה תיטסיטטסה  המוקעל  םאתהב  תגלפתמ  התמצועו  םינוש  םייח  ילעב  ברקב  היוצמ  תוזעונ " תוריהז -   " תנכותש חינהל , ןתינ 
םידלונ כו 20%  ידמ  םיריהז  םידלונ  םתמועל כ 20%  הריבס , תוריהזב  תאז  םישוע  םה  ךא  תוזעונל , היטנ  םע  םידלונ  כ 60%  רמולכ ,

דימ םירפרפהמ  קלח  קזח , שער  עימשה  רקוחהש  תעב  .תיכוכז  בולכב  םיציבהמ  ועקבש  םירפרפ  לע  עצוב  ןיינעמ  רקחמ  ידמ .  םיזעונ 
רפסמ םע  ךכ  לע  יתחחוש  ךא  םירחא , םייח  ילעב  ברקב  םימוד  םירקחמ  לע  יתארק  אל  .שערה  דקומ  ןוויכל  ףע  רחא  קלחו  רתתסהו  טלמנ 

וא םמא  דיל  םיאבחתמה  שי  ךר  ליגמש  יתוא , ופתיש  םה  .םירופיצו  םילותח  םיבלכ , ומכ : תונוש  תויח  םתיבב  םילדגמה  םירבח 
םדאל וא  שערה  דקומל  םיברקתמה  שי  םתמועל , .ברקתמ  םהל  רכומ  אלש  םדאש  תעב  וא  םתבריקב , שער  עמשה  תעב  םירתתסמ ,

תוהמיא ינפל  וכלה  לוכרמב , ירוקיבמ  דחאב  .םתדיל  עגרמ  םדאה  ינב  לכ  ברקב  םג  תויוצמ  וז  הנכות  לש  תונוש  תומרש  קפס , ןיא  .שדחה 
ופנפינ ףאו  ילא  וכייח  םקלחו  םהינפ  תא  וריתסה  םקלח  .םהילא  יתכייחו  םידליל  ידיב  יתפנפינ  .לוכרמה  תולגעב  ובשיש  םינטק  םידלי  םע 
ויה ריעצ  ליגמ  םיבר  םישנא  םתמועל , םייתורבח , דאמ  ויהו  םהירבחמ  רתוי  םיזעונ  / םיצימא ושח  ריעצ  ליגמ  םיבר  םישנא  .םהידיב  יל 

ןאכ ושיקה  תוזעונ -  - תוריהז תמר  ןחובה  ןולאש  .םינוש  םידחפמו  תויתרבח  תודרחמ  ולבסו  ימצע  ןוחטיב  ירסח  םינשייב ,

םידדצה תא  השיגדמ  איה  ( 1 " ) דאמ שיגר  םדא   " הרפיסב .רתי  תושיגר  לאכ  רתי  תוריהז  תעפותל  סחייתהל  הפידעמ  ןורא , ןילייא  ד"ר 
הנזאה תעב  תושיגרב  המגודל  םיאטבתמה  דאמ , םירישע  םיימינפ  םייח  שי  ולאכ  םישנאל  התעדל  .רתי  תושיגרל  היטנה  לש  םייבויחה 

ןאכ ושיקה  תושיגר -  תמר  ןחובה  ןולאש  .הפי  ףונבו  תונמואב  היפצבו  הקיסומל ,

 - תוריהז  " תנכותש תא , יתילעה  .ולא  תונוש  תויוגהנתה  יתשל  םלועב  םירוציה  בור  תא  הקליח  היצולובאה  עודמ  ימצע , תא  יתלאש 
, קמועל הניבהל  ידכב  ךא  ינרדומה , םדאה  לע  וז  הנכות  תעפשהב  דקמתא  רמאמה , ךשמהב  .תודרשיהל  הנוש  הרוצב  תמרות  תוזעונ "

וטילחה םידייצ , ינשש  יתניימד  .תיתרבח  היחכ  דעה , תורעיב  יחש  ןומדקה , םדאה  לש  ותודרשיהל  המרת  וז  הנכות  דציכ  הרעשה , הלעא 
.תוריהזל ורבחו  תוזעונל  הטונ  םהמ  דחא  .דחי  דוצל  תאצל 

" .לאמש דצמ  העביגה  לע  וניארש  יבצה  תא  דוצל  חילצנ  םויהש  חוטב  ינא  : " ורבחל רמא  זעונה 
" .הירא לש  הרעמ  רוזיאב  יתיארש  ןוויכ  ןכוסמ , דאמ  הז  אלו , אל  : " ריעה דימ  ריהזה 
" .ביבסמ ךלנש  עיצמ  ינא  ןכל  תאז , יתיאר  ינא  םג  יל , תרכזהש  הדות  : " הנעי זעונה 

.דחפינ לוקב  ריהזה  הנע  םישחנ ." הברה  יתיאר  ינשה  דצהמ  לבא  "
.דקפמ לש  לוקב  זעונה  רמא  .םתוא " חירבנ  ונינשו  םינבאו  תולקמ  חקינ  ןכל  םישחנ , םש  שי  קדוצ  התא  ןוכנ  "

ריהזה הנע  .םינבא " םהילע  קורזא  קוחרמ  ינאו  לקמב  םתוא  הכתו  םהילא  ברקתת  התא  .םיריהז  דאמ  תויהל  ךירצ  ךא  םיכסמ , ינא  בוט , "
.עוגר רתוי  טעמ  לוקב 

דחא לכב  דאמ , ההובג  המרב  התיה  התמצוע  רשאכ  ךא  ןומדקה , םדאה  לש  ותודרשיהל  המרת  וז  הנכותש  קפס  ןיא  הנוכנ , יתרעשה  םא 
העונת התארינ  רשאכ  דוצל , האצי  םידייצ  תצובקש  םעפ  לכש  ןוויכ  םיזעונהמ , םינש  רתוי  ודרש  םיריהזה  .תונורסח  הל  ויה  םינוויכה , ינשמ 
ןכלו םיזעונה  רשאמ  תוחפ  ודצ  םה  ינש , דצמ  .םיזעונה  םהירבח  ירוחאמ  וגוסנש  וא  ץע , לע  וספיטש  םינושארה  ויה  םיריהזה  םיצעה , ןיב 

תעב תודרח  ןוגכ : תויבופמו  תודרחמ  ולבס  םה  דאמ , ההובג  התיה  תוריהזה  תמצוע  רשאכ  .ןוזמ  תוחפ  היה  םתחפשמ  ינבלו  םהל 
םיזעונה .םילוח  רתוי  םג  ןכתיו  םיבער  וראשנ  םתחפשמו  םה  ךכמ , האצותכ  .הרעמהמ  תאצלמ  תטלחומ  תוענמה  וא  הרעמהמ  םתאיצי 
.דוצל םיצפח  םהש  היח  םש  תאבחתמ  ילואש  תזמרמ  םיצעה  ןיב  העונתהש  הווקתבו  תונרקסב  םיצעה  ןיב  העונתל  וביגה  םתמועל ,

ולבס םה  ינש , דצמ  .םהידלי  לעו  ןהילע  ונגה  םהש  הדבועה  בקעו  םיבוט  םידייצ  םתויה  בקע  םהילא  וכשמנ  ןעבטמ , םישנ  ךכמ , האצותכ 
.רתוי רצק  היה  םהייח  ךרואו  םיריהזהמ  רתוי  תוינפוג  תולבחמ 

.םינוויכה ינשמ  דחא  לכב  ידמ , ההובג  המרב  התמצוע  רשאכ  תונורסח  הל  שי  ךא  ינרדומה , םדאל  םג  תמרות  וז  הנכותש  קפס  ןיא 
םיריהזה לש  וזמ  רתוי  ההובג  בורל  תיתנשה  םתסנכה  .תימיטפוא  השיגל  םיטונו  םיגיהנמה  םה  בורלו  ימצע  ןוחטיבב  םישח  םיזעונה 
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םיחקול םיריהזה  .תילכלכו  תיזיפ  עגפיהל  םיטונ  םה  ההובג , המצועב  תוזעונה  תמר  רשאכ  ינש , דצמ  .םהילא  תוכשמנ  ןעבטמ  םישנו 
רסוחב םישח  םה  ההובג , המצועב  תוריהזה  תמר  רשאכ  ךא  םיכרד  תונואתמ  תוחפ  םיעגפנ  םה  ןכלו  םוי  םויה  ייחב  םינוכיס  תוחפ 

.םיזעונ םישנא  תודירטמ  ןניאש  תויוליעפמ  ענמהל  םיטונו  תודרחב  םישח  תימיספ , השיגל  םיטונ  ןוחטיב ,

ךופה ןוויכל  הטונה  גוז  ןבל  םיכשמנ  םישנא  יתרכה , תת  ןפואבש  רעשמ , ינא  .גוז  ינב  תריחבב  םג  תלעופ  תוזעונ ", תוריהז -   " תנכות
, יטנג ןפואב  םירבג , .םינטק  םידליב  לפטל  דיקפתה  תא  ןהל  קינעה  עבטהש  ןוויכ  תוריהז , תויהל  תוטונ  יטנג , ןפואב  םישנ , .םהלשמ 

היושע איה  תינוציק , הניא  גוזה  ינב  ינש  ברקב  הנכותה  תמר  רשאכ  .דייצה  דיקפת  תא  םהל  קינעה  עבטהש  ןוויכ  םיזעונ , תויהל  םיטונ 
רשאכ .םהיניב  םיסחיב  עוגפל  לולע  הז  ןוויכ , ותואב  םיינוציק  גוזה  ינב  ינש  רשאכ  .םידליה  ךוניחל  םורתל  ףאו  םהיניב  םיסחיל  םורתל 

םא ינש , דצמ  .םירחא  גוז  ינב  לע  םילבוקמה  םירבד , תושעלמ  וענמי  םה  ידמ , םיריהז  םהינש  רשאכו  בירל  וברי  םה  ידמ , םיזעונ  םהינש 
וגוז ןבש  הדבועה  םע  םילשהל  רתוי , ןותמה  לש  ותלוכי  תדימב  היולת  םיאושנה  תחלצה  םינוויכהמ , דחאב  ינוציק  גוזה  ינבמ  דחא  קר 

.ינוציק

Award   “ היצמינא לש  ןושאר  סרפב  הכז  תוקד , יצחו  עברא  וכרואש  הזה , ואדיוה  .םילימ  ףלא  הוש  תחא  הנומת  רמוא : עודי  םגתפ 
.הזל  הז  םיכשמנ  תזעונ  השאו  ריהז  רבג  דציכ  תיטסירומוה , הרוצב  םיגדמ , ואדיוה  ”. Winning Animated

רבעה תויווח  ןוימדב  רזחשל  תחא , הנכות  .תודרשיהל  ומרתש  םדאה , ינב  לש  םחומב  וחתפתה  תופסונ  תונכות "  " יתשש רעשמ , ינא 
ולא תונכותב  םישמתשמ  םישנאה  בורש  הדבועל  םיעדומ  םיבר , םיגולוכיספ  ןכו  וידימלתו  ההדוב  .דיתעה  תא  ןיימדל  הינש , הנכותו 

וימגתפמ דחא  והז  .הווהב  דקמתהל  אוה , וילע  םיצילממ  םהש  ןורתיפה  .תודרחלו  חתמל  תמרוגה  העפות  ןיטולחל , היוגש  הרוצב 
תא הייח  .דיתעה  איביש  הממ  גאדת  לאו  רבעה  לע  םעפ  ףא  בכעתת  אלש  אוה , שפנהו  ףוגה  לש  תואירבה  דוס  : " ההדוב לש  םיעודיה 
םישנא לש  םבור  םימגתפ  רפסמ  המגודל  תרחא  םיבשוח  םיבר  םיברעמ  םיפוסוליפ  וידימלתו , ההדוב  תמועל  .תוניצרבו " המכחב  הווהה 

: םש יעודי 
סבורפ םלוקלמ  .ונממ " םידמול  םא  החלצה , אוה  ןולשיכ  "

רלק ןלה  .רתוי " הנובנ  ךרדב  שדחמ  ליחתהל  תונמדזה  קר  אוה  ןולשיכ 
שולש ךל  שי  ךל  הרוק  ער  והשמ  רשאכ   " ןוסטוו סאמות  .תונולשיכה " בצק  תא  לפכה  ךלש , החלצהה  בצק  תא  לידגהל  ךנוצרב  םא  "

עודי אל  רוקמ  .ךלש " םייחה  ןויסנ  תא  רישעהל  הזל  תתל  וא  ךתוא  רובשל  הזל  תתל  ךתוא , רידגהל  הזל  תתל  תויורשפא :

קיפהל איה , דיתעה  תא  ןיימדלו  רבעה  תויווח  רזחשל  תונכות " תרטמ ה" יתעדל , .ולא  םימגתפ  יבתוכ  לש  םתשיג  םע  ןיטולחל  םיכסמ  ינא 
לופיט תעב  תובורק , םיתיעל  הז  יוטיבב  שמתשמ  ינא  .דיתעהמ  תוששחל  הריגמ " תינכות   " עצבלו רבעב , ונתודדומתה  ךרדמ  םיחקל 

תונכסמ םידבכ  תוששח  םילעמ  ויה  םיבר  םיהובגה , אבצה  יניצק  תובישיב  .אבצב  חיכש  יוטיבהש  ריבסמ  ינא  .דיתעהמ  םידרחה  םישנאב 
תא וניימד  םה  תוששחה , םע  דדומתהל  הרטמב  .ביבא  לת  לע  תימוטא  הצצפ  ליטהל  הלולע  ןריא  המגודל , .דיתעב  לארשיל  תופקשנה 

םתבוגת תא  וננכית  םה  אבה , בלשב  .תושק  עגפיהל  םילולע  ביבא  לת  רוזיאב  םילארשי  דאמ  הברה  המגודל , רתויב , עורגה  דיתעה 
.םיעוגר ןושיל  וכלהו  הרגמב  ונמט  תרדוסמ , הרוצב  תאז  ובתכ  םה  .םירוזיא  וליאבו  ןריא  לע  ליטת  לארשי  תוימוטא  תוצצפ  המכ  המגודל :

" תוזעונ תוריהז -   " לש המרל  הביבסה  תמורת 
תא הבר  המצועב  הלעמ  תיטמוארט  היווחש  קפס  ןיא  .תוזעונ " תוריהז -   " הנכותה תמצוע  לע  םיעיפשמ  םיינווג  בר  םייתביבס  םימרוג 

םתוישיאל םאתהב  הזו  םיזעונה , םישנאהמ  קלח  לע  קר  ךכ  העיפשמ  איה  תאז , תמועל  .םיריהז  ודלונש  םישנאה  לכ  לש  םתוריהז  תמר 
םירחא םילייחמ  תוחפ  תיטמוארט  היווחמ  ועפשוי  ההובג , םהלש  תוזעונה  תמרש  אבצ , יניצק  המגודל , .םיאצמנ  םה  וב  בצמלו  תיסיסבה 

.המוד םהלש  תוזעונה  תמרש  תורמל  םתגולפב 

, רתי תוריהזל  וטנ  םה  ריעצ  ליגמש  ןעט , םקלח  .םהירוה  לש  וז  היטנו  רתי  תוריהזל  םתיטנ  אשונב  םישנא  לש  רכינ  רפסמ  םע  יתחחוש 
אוהו םתודלי  זאמ  תונוש  תונכס  ינפמ  םריהזהל  גהנ  הז  הרוה  .רתי  תוריהזל  הטונ  םהירוהמ  דחא  םג  םהירבדל , .םהירבחל  האוושהב 

הרוההמ םיריהז  רתוי  םהש  םישח  ףא  םקלח  .םכוניחב  ברועמ  היה  אל  רתוי , זעונ  היהש  ינשה , הרוהה  םרעצל , .םויה  דע  ךכב  ךישממ 
ינשה הרוההו  תזרפומ  הרוצב  םתוא  ריהזהל  הטנ  דימתו  דאמ  ריהז  היה  םהירוהמ  דחא  םגש  ךכב , יתוא  ופתיש  םירחא  םישנא  .ריהזה 

םלועלו ריהזה  הרוהה  ומכ  תויהל  הצור  אל  ינא  : " םמצעל ורמא  םה  ריעצ  ליגמ  תמדוקה , הצובקל  האושהב  .םכוניחב  ברועמ  תוחפ  היה 
םגש ךכב , יתוא  ופתיש  םירחא  םישנא  .םתרטמ  תא  םישגהל  וחילצה  םה  םתחמשל , .יתיא " גהנתה  הז  הרוהש  םשכ  ידלי  םע  גהנתא  אל 

.תונכוסמ רתוי  טעמ  תויווח  תווחלו  רתוי  זיעהל  םתוא  דדוע  זעונ , היהש  ינשה  הרוהה  םלזמל , ךא  ריהז , דאמ  דחא  הרוה  היה  םהל 
ךוניח תושק , תויווחש  קפס , ןיא  .םהיגשיהמ  םיצורמ  םה  םויכו  רתי  תוריהזל  תיתשרותה  םתייטנ  לע  טולשל  ודמל  םה  ךכמ , האצותכ 

" .תוזעונ תוריהז -   " תנכות לש  תיתשרותה  המרה  לע  עיפשהל  םייושע  םיבורק , םירבח  תעפשהו 

" תוזעונ תוריהז -   " לש ההובג  המרל  בחרה  רוביצה  תשיג 
, דאמ םיריהזה  תא  .םהב  םיעגופ  בורלש  םייוטיבב  תוזעונ " תוריהז -   " תנכות לש  ההובג  המר  ילעב  םישנא  תונכל  הטונ  בחרה  רוביצה 

.תיתרבח היחדמ  םיששוח  בורל  רתי  תוריהז  ילעב  ךכמ , האצותכ  .םינפשו  םייתודלי  םישיגר , םינשיב , םינדחפ , המגודל : תונכל  םיגהונ 
םירה יספטמש  קפס  ןיא  .תעד  לוקיש  אלל  םיגהנתמו  םיעגושמ  םיפרוטמ , תוירחא , ירסח  המגודל : תונכל  םיגהונ  דאמ , םיזעונה  תא 

םישנא םיעיפומ  םהב  םיבר  םינוטריס  אוצמל  ןתינ  ( 3  ) בויט - ויב .וז  הצובקל  םיכייש  םינכוסמ , גלש  תודרומב  םיקילחמהו  םילולת 
.דאמ תוזעונ  תולועפ  םיעצבמה 
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" תוריהז  " לש ההובג  המרל  הירטאיכיספה  תשיג 
.תוירטאיכיספ תולחמ  לש  ןווגמכ  םיגווסמ  תינוציק ) תונפקות   ) רתי תוזעונו  תודרח )  ) רתי תוריהז  ינימסת  תירטאיכיספ , הניחבמ 

.יגולוכיספ לופיטב  בלושמ  בורלו  יתפורת  לופיטה 

הדרח ינימסת  הדילומה  רתי  תוריהזל  תינילקה  היגולוכיספה  תשיג 
ןקלחו תלבוקמ  תחא  הטיש  לע  ססובמ  ןקלח  .הדרח  ינימסתמ  םילבוסה  םילפוטמ  םע  תויגולוכיספ  לופיט  תוטיש  לש  דאמ  בחר  ןווגמ  םייק 
תוטיש לע  תססבתמ  תילופיטה  יתשיג  .דעומ  תורציק  ןקלחו  דעומ  תוכורא  תוטיש  ןקלח  .תולבוקמ  תוטיש  לש  ינווג  בר  בוליש  לע  ססובמ 

.יתחתיפ ינאש  םינוויכ  םע  תובלושמה  תוינווג , בר  תולבוקמ 

( תודרח  ) רתי תוריהז  ינימתסמ  םילבוסה  םישנאב  תילופיטה  יתשיג 
 ) הדרח ןולאשב  ןמסל  שקבתמ  לפוטמה  קוסיעו , הלכשה  יתחפשמ , בצמ  ליג , ןוגכ : םיישיא  םיטרפ  תלבק  רחאל  הנושארה , השיגפב 

.6 ןיב 0 ל - המרב  ןימסת  לכ  הנורחאל , שח  אוהש  הדרח  ינימסת  לש 22  ןתמצוע  תא  הדרח )" תמרל  ימצע  ןחוב  : " קרפב רתאב  םיטרפ 
: םיאבה םיאשונב  ןייאורמ  לפוטמה  ןולאשה , יולימ  רחאל 

םינימסת וררועש  דיתעל , תודיחפמה  תויפיצה  וא  תובאוכה , תויווחה  ויה  המ  .ההובגה  םתמצועב  הדרחה  ינימסתמ  לובסל  לחה  יתמ  - 
.ולא

.וליג ינבל  האושהב  רתי  תוריהזל  הטנ  לפוטמה  ריעצ  ליגמ  םאה  - 
.זעונ תויהל  הטונ  ינש  הרוהו  ריהז  תויהל  הטונ  וירוהמ  דחא  םאה  - 

המורתה תא  תיטמוארט , היווחמ  האצותכ  וא  ךר  ליגמ  לחה  הז  םא  ןיב  רתי , תוריהזמ  םילבוסה  לכל  ריבסמ  ינא   ," חכ הז  עדי  ןוויכ ש"
"(. תודרשיהל םתמורתו  הדרח  ינימסת  : " קרפב רתאב  םיטרפ  . ) לעמ 3 המרב  ןולאשב  וניוצש  הדרחה , ינימסתמ  דחא  לכ  לש  תודרשיהל 

תנכותל הדרחה  ינימסת  לולכמ  תא  הוושמ  ינא  .ילופיטה  ךילהתב  בושח  ביכרמ  הניהש  תימצע , הלבקל  לפוטמה  תא  ןווכל  איה , הרטמה 
ללוכ םיבר , םייח  ילעב  לש  םחומבש  םיבשחמה  לכב  העבקנ  הנכותה  .םיבשחמה  ןדיע  תליחתב  םכח , דאמ  םדא  ידי  לע  התנבנש  בשחמ ,

םיבצעה תכרעמ  תוליעפ  ןיב  לדבהה  רבסומ  לפוטמה , לש  היצנגלטניאה  תמרלו  ליגל  םאתהב  .תודרשיהה  תנכות  הנוכמ  איהו  םדאה 
תנכות תא  הליעפמה  תיטטפמיס  הרפה  םיבצעה  תכרעמ  תוליעפ  ןיבל  הסונמ " וא  המחלמ   " בשחמה תנכות  תא  הליעפמה  תיטטפמיסה ,

.עגורה

ונתלוכי בטימכ  השענ  ךכל , תורשפא  לכ  ןיא  םא  ךא  הילע , רבגתהל  ונתלוכי  בטימכ  השענ  ונתוא , הדירטמ  היעב  םא  : " רמוא עודי  םגתפ 
הכישממ איה  ןכלו  היעבל  םתשיג  תא  תונשל  ךיא  םיעדוי  םניא  םה  ךא  םגתפה , םע  םימיכסמ  םיבר  םישנא  .היעבל " ונתשיג  תא  תונשל 

ןומדקה םדאה  ךיא  ימצע , תא  יתלאש  .ותשיג  תא  תונשל  דרחה , לפוטמה  תא  ךירדהל  אוה , םילפטמכ  ונדיקפתמ  דחא  .םדירטהל 
יאנתל המאתוה  איה  ןומדקה , םדאה  לע  ןגהל  הננכות  תודרשיהה  תנכותש  ןוויכ  .ףרט  תיח  םע  תולקתיה  ינפמ  ויתוששח  םע  דדומתה 

, ףרוט תעפוהל  הפיצ  אוהש  תעב  וא  םיצעה , ןיב  העונת  וא  שער  ומכ  רתויב , הריעזה  וליפאו  הנכסב  שח  ןומדקה  םדאהש  עגרב  .רעיה 
.חורבל וא  םחליהל  םאה  תידיימ , טילחהל  היה  םדאה  לע  .םורח  ינומרוהב  ףצוה  ופוגו  תידימ  לועפל  הלחה  תיטטפמיסה  םיבצעה  תכרעמ 
ףצוה אוה  סונל , טילחה  אוה  םא  .סעכו  תונפקות  תופיקת , ןוגכ : ותמחלמל  ומרתש  םיקזח  תושגרב  ףצוה  אוה  םחליהל , טילחה  אוה  םא 
םדאה םא  .טעומ  תוקד  רפסמ  הכשמנ  הסונמ "  " וא המחלמ "  " תוליעפ רעיב , .הקינפו  הדרח  דחפ , ןוגכ : ותסונמל  ומרתש  םיקזח  תושגרב 
עגרינ אוהו  לועפל  הרזח  תיטטפמיס  הרפה  םיבצעה  תכרעמ  ןכלו  ונממ  שאיתה  ףרוטה  םיקחרמל , סנ  וא  הרעמב  רתתסה  ץע , לע  ספיט 
עבטהש לפוטמל , ריבסהל  בושח  .העגרינ  איה  החצינ , היחה  םא  תידימ , עגרינ  אוה  חצינ  אוה  םא  המחלמ ", רחב ב" אוהו  הדימב  .ןיטולחל 

ןוויכל הניש  אוה  םיטעומ , חצנל  וייוכיסש  שח  אוה  הרצק  המחלמ  רחאל  םא  .תינושארה  ותריחב  יונישל  תעד  לוקיש  ןומדקה  םדאל  קינעה 
ןוויכל הניש  אוה  םחליהל , ףידעש  טילחה  אוה  הרצק  הסונמ  רחאל  םא  תאז , תמועל  .הסונמל  םימיאתמה  תושגרב  ףצוה  אוהו  הסונמ " "

.המחלמל םימיאתמה  תושגרב  ףצוהו  המחלמ " "

םדאה .םיינרדומ  םישנא  לש  םדוקפית  תא  תשבשמ  ףרט , תיחמ  לצניהל  ןומדקה  םדאל  המרתש  הסונמ " וא  המחלמ  תנכות  , " ונרעצל
היעבהש שח  אוה  .המחלמ "  " ןוויכל ותטלחה  תא  תונשל  ותלוכיב  שיש  עדומ  אל  אוהו  הסונמ "  " תנכותב רחב  אוהש  עדומ  וניא  דרחה ,

תתב ותוא  הדירטמו  תמייק  היעבה  ךא  םינוש , םיגולוכיספו  םיפוסוליפ  םיצעימש  יפכ  הילע , בושחל  אל  חילצמ  אוהש  וא  ןכלו , ידמ  הרומח 
םע תבלושמה  .הסונמ "  " ןוויכב לועפל  ךישממ  אוהש  איה , האצותה  .היעבב  תורושקה  תוינדרוט  תובשחממ  לבוס  אוהש  וא  הרכהה 

םע תיבויח  תודדומתה  רמולכ , המחלמל "  " ןוויכ תונשל  ול  רשפאמ  עבטהש  לפוטמל  ריבסהל  איה , תילופיטה  יתשיג  .הדרח  לש  תושגר 
.היעבה

ךרוצ לכ  היה  אלש  איה , יתחנה  .ןחצנל  ןתינ  אלש  ףרט , תויחמ  תודרח  םע  דדומתהל  דציכ  הנכות "  " לכ הנכוה  אל  היצולובאה , ךלהמב 
תויפיצ ינפב  תובורק , דאמ  םיתיעל  םיבצנ , ונא  .הנוש  בצמה  ינרדומה , םלועב  .ףרטנ  אוה  וזכ , ףרט  תייחב  לקתינ  דייצש  תעבש  ןוויכ  ךכב ,

םיסט ונא  וב  סוטמה  וא  ונירוגמ , תיב  לע  תחנת  הצצפש  הדרח  המגודל : םיישונא , תוחוכב  ןהילע  רבגתהל  תורשפא  לכ  ןיאש  תונכוסמ ,
, איה דיתעה  ינפמ  םידרחה  םישנא  םע  תילופיטה  יתשיג  ךכמ , האצותכ  .תינכט  הלקת  בקע  וא  וב  הנמטוה  הצצפש  ןוויכ  ריואב  ץצופתי 

החנומ לפוטמה  רבדה , ןתינ  םא  .אלש  וא  היעבה , םע  םיישונא  תוחוכב  דדומתהל  תינויגה  תינכט - תורשפא  הנשי  םא  הליחת  לוקשל 
, תיבויח תודדומתהל  תישונא  תורשפא  לכ  ןיאו  הדימב  .תיבויח  הריגמ  תינכות  ןיכהלו  המחלמ " ל" הסונמ " ותודדומתה מ" ןוויכ  תא  תונשל 

ירופיסב תויוצמ  ןהו  תישונאה  תוברתה  תוחתפתה  רחשמ  וחתופ  ולאכ  תוטיש  .םיישונא  לע  תוחוכב  תודדומתה  ןיימדל  ךרדומ  לפוטמה 
(. ילופיט ילככ  ןוימדה  : " קרפב רתאב  םיטרפ   ) .ינוידב עדמ  יטרסבו  תורפסב  תוחיכש  ןה  ינרדומה , ןדיעב  .תונוש  םימע  תודגאבו  "ך  נתה
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וקלחב .ישארה  ןקחשכ  וב  דקפתמ  ףאו  ינוידב  עדמ  טרס  לש  יאמב  אוהש  ןיימדל  ךרדוה  לפוטמה  םהב  םיבר , םירקמ  ירואית  םנשי  רתאב 
, םיישונא לע  תוחוכב  הילע  רבגתמ  אוה  ינשה , וקלחב  .התיא  דדומתהל  ישונא  חוכ  םוש  ןיאש  הנכסב , לקתינ  ןקחשה  טרסה , לש  ןושארה 

.ןידלא וא  ןמ  - רפוס ומכ 

תורוקמ
סקופ תאצוה  ןורא , ןייליא  תאמ , .דואמ  שיגר  םדא  . 1

םע רוא  תאצוה  יירג , ןו  ג' תאמ , .עגונמ  םישנ  םידאממ  םירבג  . 2
"youtub: "People are Awesome . 3
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