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רוידו ןיינב רתא תכרעמ :תאמ
Blade.Design וידוטס ,רנזימ ןח :םוליצ

 םי חוחינב הריד בוציע :ורבשו ןבלמה
הקוריה הנביב
 םיטנמלא ידי לע ורבשנ ןונכתב םיינבלמ םיספו ,םייטרפה םירוזאה ןובשח לע לדגוה ירוביצה רוזאה
מ תיב דחי ורצי רשא םירזוח םיעבצו םיריהב םירופא תוריק ייופיח ,ההכ ףוציר ופרטצה הלאל .םילוגע
החפשמל ינומרהו

3 + גוז :תיבב תושפנ רפסמ
הקוריה הנבי :םוקימ
ר"מ 20 תספרמ + ר"מ 120 :חטשה
kandesign - רדק תימע :םינפ בוציעו תולכירדא
ןור יקסווליפ סדה :גנילייטס םוה

ו םידומצ חבטמו ןולס ובש ןטקו ףופצ ירוביצ רוזא םע ,הקוריה הנביב ריינה לע הריד ושכר םיריעצ םידלי השולש םע גוז ינב
םהל םגו םיחוורמ םיפסונה םידליה ירדחו ,הדומצ תחלקמו תישיא הסינכ תאובמ התייה רענה רדחל ,תאז תמועל .הנטק לכוא
.תקנפמ תינוציח תספרמו םירוהל הניש רדח ףסוותה ולא לכל .הסיבכ רדחו םידומצ

צונ ךכ .רדחה ךותל סנכוה תחלקמל הסינכה חתפו ,רגבתמה רדחל הסינכה תאובמ הלטוב רתוי בחר םוקמ לש השוחת רצייל ידכ
תובר אשונ תונומתמ תחא ,םי תנומתו ץיצע ,ןוחיטש ,םיילענ תצילחל הסינכ לספסל התכז רשא ,תיבל רתוי הרורבו הבחר הסינכ
 .תיבב

:הביבסהו הנביב תוריד דוע
זואהטנפ-ינימל ינוכסחו ינועבצ בוציע :יעבט ץעמ הבהא רופיס
הנביב ןלבק תריד ץופיש :ולשמ עבצ רדח לכל
הלמרב זואהטנפ תריד ץופיש :הנורחאה המוקב רמיצ

א תוכרעמ ורתסוה הבו הרקתה הכמנוה הסינכה תאובמ לעמ .רוקמב ומכ ןורדסמל השלג אל רבכו ,לכואה תניפ הלדג ךכ בקע
ויזיוולטהו הקיזומהו הלא .רוחש עבצב ,"תיקיז ןיע" ,םילוגע ריווא גוזימ יסירת העברא ומקומ הכמנהה תיזחב .ריוואה גוזימו
.םייקנו םינבל תוריק לע רומשל תרשפאמו תוריקבו הרקתב היומס תיתשתהשכ ,רדח לכב םיאצמנה ,םידפייא תרזעב םיטלשנ

שופיח

לאישוסב םחעובשה יבכוכםיצפושמ םיתבםימסרופמ לש םיתבםייטרפ םיתב בוציעתוריד בוציע



תולכירדא םורופ
 ףוקסיר הנאילוי לוהינב

םינפ בוציע םורופ
 רנזור ןרק לוהינב

םיחבטמ םורופ
 ןרולב תלהנהב

תונולח םורופ
 לילק תרבח תלהנהב

ריווא גוזימ םורופ
 תוכרעמ רב לוהינב

םימורופ

םיפסונ םימורופל



איג יקיר :םי תנומת

פה .רתוי תחוורמו הדיחא הפש םירציימו םהיניב רבעמ יללח םינקמה ,הזל הז םייקפוא םיספ השולשב ןנכות חבטמהו ןולסה ללח
םקומ ולומ .תופוסכ תורשי תוילרגטניא תוידי םע ההכ טיפרג רופא עבצב םיהובג הווזמ תונוראו ררקמ ללוכה ,חבטמה בג אוה
אכ שמשמ הז םוקמ .החפשמה ינב רובע ההובג לכוא תניפכ חבטמה לש ינוציחה ודיצמ שמשמה ,םידיג םע ריהב שיש וילע ךומנ
,םירצ םיינבלמ הרואת יספ איה תיבוציעה הפשל המאתהב הרחבנש הרואתה .ירוביצה ללחה לכ לע הפוצו יזכרמ ותויה םצעמ
.רשיה ינבלמה וקה תא תרבושה ,העוקשו הנטק ,הלוגע םיטופס תרואת המקומ יאה לעמ .סבגה תרקתב



ה ,רפרפא םוח ןווגב הכורא ןולס תפס אוה ,ישילשה ,אבה ספהשכ ,תינוציחה תספרמה לא רובעל ןתינ הפסה לא חבטמהמ חוורמב
ע .ללחה לדוג יפל היתודימב הרפתנו ,הקומעו םירישי םיווק תלעב הפסה .ההכה םיעבצה תלקס תא ךישממ ךא חבטמה ןווגמ
.הריוואה ןונערל קוריו םותכב תוירכ

כ ורתסוה רצה ללחה לשב .היזיוולט תדיש אלל ןבלה המזלפה ריק םקומ לק חוורמבו ,ץע ילגר םע ןבל הפיט ןחלוש הפסה לומ
םקומ ללחה זכרמבו ןחלושה לעמ .היזיוולט ןונזמ ןובשח לע ללחל ףסונ קמוע רשפאתהו תכמנומה סבגה תרקתב ואדיו-וידואה
ציעה וקה תא םיכישממה ,םיעוקשו םינטק ,םילוגע םיטופס העברא ועבוק ,הנירטיווה לעמ ,ול בצינב .סבגב עוקשה לודג לוגע
.רשיה וקה תא תנדעמו תרבוש ,הרקתב םילוגע םילוקמר בוליש םע םילוגע םיפוגב הריחבה ,תאז םע דחי



לא ץעמ הלוגע לכוא תניפ התנקנ ,הריוואהו הרוצה תא רובשל ידכ ןכלו ,םינבל םירשי תוריק ינש ןיב תמקוממ לכואה תניפ
אה תא תוריעצמה ,לוחכ לש תועיגנו גזגיז תמגודב םידפורמ םירשי תואסיכ ורחבנ וז הניפל .םידעוס 10 דע ליכהלו חתפיהל
 .םי לש ןבלו תלכתב םינווגה תא םימילשמ איג יקיר תינמאה לש םירויצ



ואב דפורמ בג הל ןנכות .ןולסהו חבטמה לש םיעבצה תלקסמ רופא דבב הדפורש ,הבחר הטימ הרחבנ םירוהה לש הנישה רדחב
נומת .תלכת ןווגב םיילגרל "לזונ"ש ןוילע חטשמו ןולא ץע ילגר םע םימודה ומקומ הידיצ ינשמו ,םייקפוא םינבלמ תמגוד
.הריוואה תא המילשמ איג יקיר תרייצה לש םיה תרדסמ הלכלכת

ת ףוג םקומ רדחב .םישבלתמו םינגראתמ םהשכ םש םיבשויה ,תיבה ינב תוחונל רדחה תניפב המקומ ןשועמ קרקרי ןווגב הסרוכ
שהל אלא ,םוקמ "בונגת"ש תיטרדנטס תלדב רוגסל אלש טלחוה תונוראה רדח תא .ןולסב ףוגה תא רכזאמה ,הרקת דומצ ןבלו
 .המעט יפל רדחה תא ןכדעלו ופילחהל תיבה תלעבל רשפאמה ,ןוליווב ותוסכלו





םיפוחמ תוריקה ראש .בצינה ריקה לע ספטל םיכישממה ,םירופא םיינבלמ ץע יחירא המדמה הפצר הרחבנ הדומצה תחלקמב
כזא תא הכישממה לקינ תידי םע ןבלב היטבמאה ןורא .ףטועו בחר ללח לש השוחת רצויה רבד ,הנוש הדימב םינבל םיינבלמ
.חבטמב תורשיה

ח לש הנבל תלד .תיבל ורחבנש םינווגל המלשהכ תלכת 'גטניו אסיכ חנוה הדילו ,םותכ עבצב יצחו הטימ התנקנ רגבתמה רדחל
פרפא ןווגב ץע תייומד הפצר ללוכ ,םירוהה לש יבוציע ןק ותואב ןייפואמ ומצע הצחרה רדחו ,ןבלה ריקה ןווג םע תעמטנ יטרפה
לקמ ידכ ךות הקיזומ תעימש רשפאמ הרקתב עוקש ןבל לוגע לוקמר .םיינבלמ םינבל םיחיראב תוריק ראשו רויכהו ןוראה ריק לע

רפנ היזיוולט ךסמ הלתנ הלומ .ןולסה יעבצכ ,ןאטרמ הבישי תניפ המקומ ,ותוא הלידגמו ןולסל רישי וקב הכישממה ,תספרמב
.םירבח חראל ידכ תספרמה תוצק ינשב ומקומ ויקיברב לירגו ררקמ .םינוש םיטרס תוארל ץוחב םיבשויל רשפאל ידכ



צ לש תויתרזח ,ההכ חבטמ טוהיר לש םיעבצ תלקס בולישב ,םיריהב םירופא תוריק ייופיחו ההכ ףוציר לש סיסב ,םוכיסל
א העוקשה תינבלמה הרואתבו ןורא ףוגב תועוקשה תוידיב םימוד םיווק םע דחי םירוה הניש רדח חיטשו לכוא ןחלוש תואסרוכב
.םיענו םלש ללח לש השוחת תלבקתמו ,םיטנמלאה לכ ןיב ינומרה רוביח - תעדומ אל ןיע רובע םג םירצוי ,םיינבלמה קד

:תיקלח םיקפס תמישר
איג יקיר :רויצ תודובע
תובצועמ תועיגנ :םילשמ טוהירו זירוססקא
גוזימ תונורתפ תרבחמ טאירפא דיוד :ריווא גוזימ ןלבק
 הקימרק בגנ :היצטינס ירזיבאו תוקימרק
iDlight :הרואת יפוג
תישיא הנמזהב םיטיהרו םיחבטמ - םירגנ יאמש :חבטמ תורגנ

עוצקמה ילעבו םיקסעה לכל :םיבצועמ םייופיחו םיפוציר
עוצקמה ילעבו םיקסעה לכל :םיחבטמ בוציע

בגהספדהשפחףתש

ןלבק תריד :ינועבצ 'ץאט
 הכפהש תירורפא
החמשו תינועבצל

 בוציע :המוניהב ףוטע
רופגניסב תיבל ירטמואיג

:לאידנומל ונלש תרחבנה
 'צאט םע ידרשמ טוהיר
ישיא בוציעב יתייב

 ךכ :שיש ינועבצ יכה
 תיבה תא ובצעת
זיטייאה תארשהב

:לודגב םיכסוח
בוטה טלטואאה
,תיבה בוציעל




