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"םהל םיאתמ אלש עוצקמםידמולםיברםיטנדוטס"
 גצוה ופי-א"ת תימדקאה הללכמב הנורחאל םייקתהש ןויע םויב
 ימוחתב םירחוב םיבר םיטנדוטס יכ םירקוחה וקיסה ונממ רקס
 קר םיארוק- בוטה הרקמב ,םהל םימיאתמ אל ללכש דומיל
 ."הדובעה תועש ןיבש םירוחב םידמול"ו םירמאמ לש םיריצקת
?הימדקאהמ םהלש ןוצרה תועיבש תמר המו
הלטרב ביבא

-א"ת תימדקאה הללכמב רבעש עובשב םייקתהש ןויע םוי תרגסמב
 ומכ ינשו ןושאר ראותל םיטנדוטס לש םתעד תא ןחבש רקס גצוה ופי
 םיאשונהמ קלח.ימדקאה םלועל םיעגונה םיאשונ תודוא םירגוב םג
 תוכיאמ ןוצרה תועיבש ,םידומילה םוחת תריחבב םילוקישה םה ורקסנש
  .ראותה תונש ךרואל הדימלה ךילהת תסיפתו ומצע דסומהו הארוהה

:םידומילה ץורעב תופסונ תובתכ
תוקיפסמ אל תוניחב עברא םג םימעפל :ירטמוכיספ
!ומלשת ?הניחבה תורבחמב תופצל םיצור
תודובעה לע תויוכז םישרוד :םיקבאנ םיטנדוטסה
קובסייפב קייל ונל ושע- םינכדועמ וראשיה

 'פורפו גומלא רמת ר"ד ידי לע גצוה )סלנאפ תרבח ףותישב ךרענש( רקסה
 :תרתוכה תחת ןויעה םויב הכרענש האצרהב הפיח תטיסרבינואמ גומלא זוע
 ."אלש וא .םידמול םה דציכ"

 היינפב םיריעצ ברקב רתויב יתועמשמה לוקישהש הלוע תונקסמהמ
 םילאשנהמ66.3% השעמל .ילנויצקנופ-יעוצקמ אוה םיימדקא םיידומילל
 "יתוא ןיינעמש םוחתב הדובע אוצמל ידכ ראות שוכרל" תורשפאב ורחב
 רועישל הבושח ןיידע םיקפוא תבחרה ,הז רשקהב .רתויב הבושחה הביסכ
 הביסה ירוחאמ קחרה תאצמנ ןיידע ךא ,םידומילל םידמעומהמ לטובמ אל
 .)15.5%( תיעוצקמה

 ןוניסל םיקיסעמה לש יסיסב דדמ הווהמ ןושאר ראותו רחאמש איה הנקסמה
 םיימדקאה םידומילה וכפה ,תורגבה תדועת תא ףילחמ ךכבו םידמעומ
 תשרתשמו תכלוהש השיפתה" גומלא 'פורפו ר"ד תעדל .םייחב דוסי תרטמל
 ןויצה המו השוע התא ראות הזיא בושח תוחפש איה תונורחאה םינשב
 םיריעצש ךכל הביסה םג תאז .B.A תדועת גישהל ךילע לכ םדוק .לבקתש
 ראות ,לעה תרטמ .םהל םימיאתמ שממ אלש תועוצקמב םירחוב םיבר
 ."םיעצמאה תא םיתיעל תשדקמ ,ימדקא

"ההובג הלכשהל תודסומה תסירק ינפל עגר ונחנא"
 ,"םייוניש םהב עצבל השקו םיינרמש תודסומ םה םיימדקאה תודסומה"
 ונחנא" .רקסה תואצותמ תעבונש תויתייעבה לע גומלא רמת ר"ד העיבצמ
 .תומוקמ המכמ עיגי רבדהו ההובג הלכשהל תודסומה לש הסירק ינפל עגר
 רצייל םיטילחמש הדובע תומוקמל םידע ונא םויכ רבכ ,הדובעה קושמ הליחת
 .יוארה ןוניסה יפ לעו דיקפתה תושירד יפ לע המיאתמ הרשכה וא םיסרוק
ףסכ וא ןמז עיקשהל םהליאדכ אלש וניביםמצעםיטנדוטסהםג,ינשהדצהמ



."הדובע םהל תחטבומאלםפוסביכראותידומילב

 םידומילה תא םיבישחמ םיטנדוטסה93% רקסה תואצות יפ לעש תורמל
85%-כו ההובג דע תינוניב המרב םידומילכ תוללכמבו תואטיסרבינואב
 יכ רקסב ןעטנ ,עדי תוכמסכ םיצרמה ידי לע דמלנה ןכותה בור תא םיבישחמ
 לאכ ראותה לא סחייתמ עצוממה טנדוטסה ,ולבקתהש םינותנה יפ לע"
 םיריצקתב םירמאמה בור תא םיארוק םיטנדוטסהמ63% השעמל ."הניבמוק
 בור תא ארוק16.5% לש טועימ קר .םיארוק אל ללכ8.6%-ו דבלב
 .םאולמב םירמאמה

הלכשהה ישאר לש םייניעה תמיצע תא הליהבמ הרוצב םג ףשוח הזה ןותנה"
 לש האירקה רועישש עודיש ןוויכ" .גומלא 'פורפו ר"ד םיקעוז ,"ההובגה
 רודש עודיש ןוויכו ,תימלועה היסולכואה ללכב דרוי םיכורא םיטסקט
 ,םיריהמו םירצק םייוריג ךרוצש רוד ,ילטיגיד יכה רודה אוה םויה םיטנדוטסה
 תושעל תססהמו םייניע םוצעל ךישמהל תרחוב הימדקאה דציכ ןיבהל השק
 אל םיריצקת םיארוק םיטנדוטסה יכ ןייצל בושח .תושקבתמה תומאתהה תא
םיליגר םהש םושמ םג אלא ,םיצרמה לש הדפקה רסוח לשבו תולצע לשב קר
 ."םידקוממו םירצק םיטסקט קר לכעל םילגוסמו

תויעב רותפל םישקתמו תוקהלב םייח :םיטנדוטסה
 םיבישמ ל"נה םינותנה םע הימדקאה ישאר םידדומתמ דציכynet תלאשל
 תושירד ןתוא םע םיכישממ םיצרמה בור ,ןכ יפ לע ףא" יכ גומלא 'פורפו ר"ד
 ושרדש ,םירשעה האמה תישארב םיעבורמ םידקפמ םתוא ומכ ,תויתרוסמ
 רבכ םיענוממה ןוירשה ילכש העשב סוס לע הביכר תונמוימ םהלש םילייחהמ
."די גשיהב ויה

 םיטנדוטסה" יכ תנעוטו טנדוטסה לש ותומדל םיווק הפיסומ גומלא רמת ר"ד
 .הריפחב רבודמ םתניחבמו ,םירמאמ וא םירפס תאירקב ןויסינ אלל םיעיגמ
לכמ תוכמסלו היכרריהל םיזב םה .םיריצקתו םימוגרת לש המלש היישעת שי
 םה יכ ףיסוהל ןתינ ןויפא ותוא תחת .רבח תויהל בייח הצרמה ןכלו איהש גוס
 .תרוקיב לבקל םיעדוי םניא

 אל םהש ןוויכמ ךורא דחאSMS ומכ תוארנש תודובעב םיתיעל תלקתנ ינא"
 אל םהש יאדווב .תואקספל םיטפשמו ,םיטפשמל םילימ רופתל םיעדוי
 ושרדנ אל םלועמ יכ םדבל תויעב רותפל םישקתמ םה .רמוח ןנשל םיבהוא
 הז .היעבהמ תאצלו רוזעל ידכ דימת םינימז םירוהה םגו םירבחה םג .הזל
."תורובח דימת ההזת התא סופמקה ךותב םג ,תוקהלב יחש רוד
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?הדימלה ילגרה יבגל המו
 .הדובעה תועש ןיבש םירוחב םידמולו םייוליבה תא ןממל ידכ םידבוע םה"
 ויה אלש םייותיפ ןומה שי .דצהמ ביבחת הז םידומילהו רקיעה איה הדובעה
 ,תויתרבח תותשר וא טנרטניא ,היזיוולט וא םירבחה םע תואיצי ומכ םעפ
 .םיפייע דואמ רועישל ונילא םיעיגמ םהו תוטעמתמו תוכלוה הנישה תועש

 ןיא ,ולש תמאה םע עיגמ דחא לכ וב ינרדומ טסופ 'זאלוק ךותב ולדג םה"
 ןדיעב לדג הזה רודה .הילא ףואשל שיש תמא וא ןבל וא רוחש לש השוחת
תודוהל היעב םהל ןיא .םהיתושלוחב תודוהל םיססהמ םניא םהו היגולוכיספה
."המזגהו לוצינ ידכל םג םיתיעל ,תולקה לבקלו תוקלב

"תיפוסה םתוכיאו םידומילב העקשהה רקש"
 ךילהתש תורמלש איה רקסה ינותנמ הלועש תויזכרמה תונקסמהמ תחא
 םיסרוקהש השוחתב םיאצוי םבור ,םיטנדוטסה תא ביהלהלמ קוחר דומילה
 רקשב רבודמ" .םיניינעמו םיבושח םיאשונב לכה ךסב וקסע םידמלנה
 .גומלא 'פורפו ר"ד םיצרוח ,"תיפוסה םתוכיאו םידומילב העקשהה

 תושירד ףרב דומעל לגוסמ אל הזה רודהש םיניבמ םיצרמה בורש ףא"
 םילוכיש ,םיללכושמ םיילטיגיד הארוה ילכ וחתפתה אל ןיידע ,האירקה
 תודמול ,לשמל .םלוה ףילחת תווהל וא האירקה ירמוח תא שיגנהל
 תא םיללדמ טושפ םיצרמהמ םיבר .םיילטיגיד םירפס וא ,תויביטקרטניא
 .ןיע תצירק ידכ ךות המישר םיטנדוטסל םינתונ ןיפוליחל וא האירקה תומישר
.הניחבל תויתועמשמ ויהי אל האירקה תובוחש הקיתשבש הנבה ןיעמ תרצונ

 רבדה .'ללכב םירמאמה תא םיארוק אל' 10%-ל בורקש בל םישל בושח"
 דבלבו לבקת ןויצ הזיא בושח אלש תשרתשמו תכלוהה השיפתה תא ףקשמ
 ונחנא טאל טאלש אצוי ךכ .רגובה תדועת תא לבקתו סרוקה תא רובעתש
 ,תורחא םילימב .הלכשה םינקמ אלו םיראת םירכומש תודסומל םיכפוה
 המשה שי ופוסבש יעוצקמ ראות :רורב יד ןוויכהו יוניש םיצור םיריעצה
."'Cut the Bullshit' םירדשמ ומכ םה .תיתקוסעת

 הללכמה ל"כנמ ,ןולא ינב
 סחייתה ,ופי-א"ת תימדקאה
 איבהל שיש רתויב םייזכרמה םירבדה דחא" :ןויעה םוי ךלהמבY-ה רודל
 לש םייתרבחה םייחב יזכרמ ביכרמ הווהמש ,תיתרבחה תשרה איה ןובשחב
 תועשה רפסמב ןושאר גרודמ ילארשיה רעונה יכ ואצמ םירקחמ .םיטנדוטסה
 .ןכדועמ תויהל אוה ירקיעה ןיינעה רשאכ ,קובסייפב הלבמ אוהש

)יש השמ :םוליצ( "תוקהלב םייחש םיטנדוטס לש רוד"



 הרבחה ,הלכלכה ימוחת תא יתועמשמןפואבהתנישהשעמלקובסייפ"
םג עיפשמ הזו ףתשלו רשקתל טרפה לש תלוכיה תא המיצעה איה .תוברתהו
 .תונמדזה וא םויאכ וילע לכתסהל שי בצמה תא םינחוב רשאכ .הימדקאה לע
 תויהל ,תישיא המאתה רוציל תלוכיב ,תונמדזהב רבודמש םינימאמ ונחנא
 רתויב םיקזחה אל' :ןיוורד סלרא'צ לש טפשמב םכסל םא .רתוי םייתריצי
 ,"'יונישל םמצע םימיאתמש הלא םידרוש .רתויב םימכחה אל םג ,םידרוש
.ןולא םכיס
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