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 ?םישפחמ םידמעומ המ
,םינררב םגו םייגולונכט ,םימכחותמ םה םויה לש םידמעומה
ל .םינייארתמ רשאמ תוחפ אל םינייארמ םויה לש םידמעומה
? םינוגראהו .ןוגראל ונפש ינפל דוע היצמרופניא לבקל םיצור

 11:39 | 12/05/10 קטעדי תכרעמ

אשל" םהל םרוג הז יוגש טפסנוק .םדבלמ תויצפוא ול ןיא יכו הדובע שפחמ דמעומש טפסנוקב ןיידע םייובש םיבר םינוגרא
החימצו םודיק לולסמ תיינבלו תימצע המשגהל ,תוחתפתהל רוקמ אוה הדובע םרובעש םייתוכיאה םידמעומה תגשהל ךרדב

םיצור םה .םסרפמה ןוגראה לע עדימ ולביק אל םא העדומל םהלש םייחה תורוק תא חולשל וססהי םידמעומה בר השעמל
אל לביק ןוגראה םיטקיורפ וליא ,)?דמעומה לש םודיקה קפואל םיאתמ תוחמתהה דקומ םאה( החמתמ ןוגראה המב
( ןוגראב תטלושה תינוגראה תוברתה יהמ ,)?יתקוזחת יפוא ילעב םיטקיורפ וא חותיפ םיללוכה םיניינעמ םיטקיורפ(
.דועו )?תבחרנ היטרקוריב דצל השק םידבוע וא םישדחתמו

בחה תותשרה לש ןתמצוע .עגרו עגר לכב םינתשמה עדימ תרבעה יקיפא המכב תרבוע םירסמה תא ריבעהל ךרדה
ה יללכ ל"אודה יתורישה תא תויתרבחהתותשרה ופלחי2014 תנשל דע יכ הפוצ רנטרג תרבחש דע ךכ לכ בחרתמ
ט ,)Bubble Tech רתא ומכ( עדימ לש םילטרופ ,)קניל( .םייקסעה םיפתתשמהמ20% רובע תישיאניבתרושקת תורטמל
 .שדח קיפא רצונ ,הז רמאמ תאירק ןמזב יאדוובו בויטוי

 לוכי דבועה זא "רבח" אוה דמעומהשכ .אלפנ עדימ תרבעה קיפא םה ,ןוגראב םיצורמה םידבועהש רוכזל בושח ,ןבומכ
 ."רבח איבמש רבחה" תולקב

כנ .תירשפא יתלב טעמכל םויה תכפוה ,יתוכיא ישונא ןוה אלל החימצ .םיפוצ ךכ ,םינוגראב החימצ ומיע איבי הזה ביבאה
השק הארנכ היהי וזכש העקשה אלל דיתעב לבא ,ןוממו ןמז תכרוצ םידמעומל תונווכתהו עדימ תרבעהב קוסיעהש רבדה
.םייתוכיא םידמעומ סייגל רתויו

 .םינוגראב ישונא ןוה ימוחתב תיחמומ ,תיגולופרגו תינוגרא תצעוי הניה ,םולש רב הילג :תבתוכה תודוא
ןאכ ץחל :ףסונ עדימ תלבקו רשק תרציל
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