.םלועב ללותשמה הנורוק סוריו ןמזב תועקשהה םלוע לע ותנשמב ףתשמ הכרב ימר עיקשמה ,הז רמאמב
ןידע בוטה הרקמבש תורבחב תועצובמ תועקשהה – הרורב הביסה .הדגנכ אלו המגמה םע םיעיקשמ ןוכיס ןוה יעיקשמ
ךרעב ךשמה יסויג תובייח הלאכ תורבח .רצומה חותיפ בלשב ןהש וא ,תוריכמ וליחתה קר ןה םירקמה בורבו ,תויחוור ןניא
בורב( דחא בוביס תלבוה ,תונרק לש העקשהה לדומ דבוע ךכ .םישדח םיעיקשמ ידי לע םיעצבתמ רשא ,שדוח  18דע  12לכ
.העקשהל תפרטצמה תרחא ןרק ידי לע ,ורותב בוביס לכ ,םילבומ רשא ,ךשמה יבוביסב תופתתשהו ),םירקמה
עיגמ אוה רשאכש אדוול הצור שממ אוהו םינושארה םישדוח  12ה תא ץר ןושארה עיקשמה – םיחילש ץורמל לושמ רבדה
ליבוי ,תורחא םילימב וא – לקמה תא ונממ חקייו ךשמה תועקשהב החמתמ רשא עיקשמ ול ןיתמי ,ןושארה קלחה ףוסל
...םיעיקשממ תממוש לקמ תרבעה תנחתל עיגהלו ןושארה גלה תא ץורל הצור וניא עיקשמ ףא .אבה בוביסה תא

םויה התוליעפ
https://www.facebook.com/globesnews/posts/911153665584376/
תועקשה ןרק לש תימוי
תויביטקרטא תודמעומ יוהיז ,תושדח תורבח םע תושיגפ ,תחאה :תוירקיע תולועפ יתש ןיב לודגב קלחתמ ןרק לש םוי םויה
יסויגב הרזעו תוטלחה תלבקב תופתוש ,הנווכה( וילופטרופה תורבח םע תפטוש הדובע ,הינשה .ןהב העקשהו ,העקשהל
,קויד רתיל וא ,םישדוח  - 12כל ןצמח ןלוכל .תיחכונה ןרקהמ תורבח  10ב םויה דע העיקשה רשא ןרק ןיימדנ ואוב ).ךשמה
תואצמנ תורבח ןתואמ תיצחמכש חינהל ןתינ ךכיפלו ,םישדוח  6ל  3ןיב עצוממב חקול סויג ךלהמ .העקשהה ןמזב היה
.סויג ךלהמב וא סויגל תוכרעיהב
תומדקתה תוגיצמ ,םיינוציח םיעיקשמ םע תושגפנ ויה תורבח ןתואמ דבכנ קלח ,תיבויח המגמ ימיב ,םנוקיתכ םימיב
םנוימד תא וביהלי ,ףסונה סויגה תרזעב ושעיש הציפקה תא וגיצי תורבח ןתוא .ןהלש תיקסעה תינכתב הדימעו תיתועמשמ
תויביטקרטא תוחפה תורבחה .ךשמה יסויג וסייגיו תחמוצ הרבחב עיקשהל םיטוהל רשא םישדח םיעיקשמ לש
תאזב ףא וחילצי אל ןקלחו םייניב ןומימ תלבקל םייחכונה םיעיקשמל רוזחל תוצלאנ ויהו סויגב תושקתמ ויה ,וילופטרופב
.ורגסיו
ולוכ קושהש םושמ לודיג ךשמה חיכוהלו תוזחל תלוכיה תא ןיא תורבחה תיברמל ,הנורוק ןמז ,םנוקיתכ םניא םימיה לבא
םניא םיטוהל םיעיקשמ .טלאוט תוריינ רוגאלב דקמתמ ,דודיבב יורש ,תויולעב ץוציקו םינמוזמ רומישב ,תואדו רסוחב אצמנ
שדחה בצמל ךרעיהל ןרקה יפתוש תא בייחמ רבדה .ןהלש תומייקה תועקשהל הרזעב םיקוסע ,וררקתה ,אצמנב רבכ
 2000תנשב ונישעש המ תא קוידב ?זא ונישע המו םיירפ באסה רבשמ ןמזב  2008ב וגנטיפב ףתושכ יתישעש תא תושעלו
תעוב  https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=474647&OID=474649&DivID=128&oAcl=0הצצופתהש תעב
,תושדחה תועקשהה תומכ תא יתועמשמ ןפואב ונטקה ,הננגמל ונסנכנ ?)...ששגה לש ןוכרעמ ומכ עמשנ( טנרטניאה
.השק הפוקתב םג םויק תוכז ןהל שיש תורבחב ונדקמתהו יחה רשבב ונכתח ,תומייקה תועקשהה רומישב ונדקמתה
הההה-הההhttps://www.prtfl.co.il/archives/tag/
תורבח ןובשח לעו תושדח תועקשה ןובשח לע ,םויק תוכז תולעב תוקזחה תורבחל ונרמשש תוברזרה תא ונלדגה
.ענמנ יתלב לבא רק ,השק – וילופטרופב תושדשדמ

הנורוקה תפוקתב תועקשהה םלוע

ןניא ,םימדקתמ םיבלשב תואצמנ רשא תויתוכיא תועקשה .תטלחומ האפקהל סנכנ אלו ומלועל ךלה אל תועקשהה םלוע
הרבחה יווש לע רשפתהל הנצלאת ,החימצה בלשב תורבח םג .תורוק לבא ,עבקנש יוושב ןוקית ילוא תולבקמ ,תולטבתמ
אלל םג הזה גוסהמ תורבח .הנשל ןצמח ,ןושאר ףסכ וסייגש תורבח תואמ ינפב דומעי ירקיעה רגתאה .סייגל הנחלצת לבא
.רתוי ףא השק תויהל תכפוה וז המישמ וישכע .ןושאר יתועמשמ סויג – ןהייחב רתויב בושחה בלשה ינפב תודמוע הנורוקה
תוכלשה םע ,דחא םויב רמגנו הרקש לודג םוב ,העוב הצצופתה םימדוקב .םימדוקל יחכונה רבשמה ןיב יתועמשמ ינוש שי
קתע ימוכס וקחמ רשא םיסנניפ תודסומו  2000תנשב דחא םויב ומלענ טושפש טנרטניא תורבח  -קושהמ קלחל תובאוכ
םיטשוקיר הרצי ,הצצופתהש העוב םירקמה ינשב  youtube.com/channel/UCUtVzhbCkWFkOg1uJIfpOsg 2008.תנשב
.דיתעל תומיוסמ תוכלשה םע הרקש עוריא ,םיפסונ םילגעמל וזתינש
קושהש ןימאמ ינא .לגלגתמ עוריא ,תוקתשמ ויתוכלשהו יגולוכיספ רקיעב אוה רבשמה ,ונרמגו םוב ןיא יחכונה הרקמב
יא דוע לכ .תינססה הענתהב הוולתיו רתוי הפיט חקי רבדהש ןכתי ךא ,םיבורקה םישדוחב המגמ ךופיה תליחת הווחיי
םצמצל ,ןהייח ברקל ךרעיהל תוכירצ תוריעצ פא טראטס תורבח , cash is king...םיירשפאה םילגעמה לכב הרוש תואדווה
לש ןטק אל רפסמב עקשומ ינא .דורשל ,הקוצמב םיאצמנ םה ףאש ךכל םישיגר ויה – םימייק תוחוקל רמשל ,תויולע
תא אורקל איה תירקיעה םתמישמ רשא ,םיריעצ ויהש הלאו םיריעצב ,םמצע םימזיב עיקשמ ינא ,ךכמ רתוי לבא ,תורבח
לש םתעש וזו – הלאכ םיעגרב דדמנ ,דקפמ ומכ ,םזי .יוהיש ילבו תונוכנ תוטלחה תחקלו ,ןמזה לכ רבדמ חטשה יכ ,חטשה
.ןוכנה רמוחהמ ונבנ םהיתווצו םהש חיכוהל םימזי םתוא

האלה המ
ונחנאו ,סרית ירומיש לש הקיר אספוק וא ,סיבנק וא ,תיז ףנע היפב זחאתו ,םישדוח המכ דוע וניתורצחב תחנת םולשה תנוי
תרחא דובעל רשפאש הנבותה םאה ,אמגודל .קוידב אל ךא טעמכ .ונרכהש םוי םויל רוזחנו ,תונטקה וניתוביתמ אצנ
םילכב שומיש תושעל םלועה תא החירכה תיחכונה הפוקתה .ןכ םתסה ןימ ?םיפתושמה הדובעה יללח קוש לע עיפשת
םלוע – ענמנ יתלבה דיתעה לא ,רתוי ךורא ןמז חקול היה םנוקיתכ םימיב רשא ,קושה ךוניח תא הציאהו ,םילטיגיד
קושל השיגל וכזיו ,רקי ךסמ ןמז ולביק רוביצה תעדותל עיגהלו לישבהל ןמז רתוי ןהל חקול היה רשא תומגמ .ילטיגיד
ףותיש תורשפאמה תומרופטלפ ,םינווקמ חוטיבו ןומימ יתוריש ,קוחרמ דומיל לש תויצקילפא תונמל ןתינ ךכ .רתוי בושק
ןבומכו הקפסא יווקב היצמוטוא תורשפאמה ןייצקולב תויגולונכט ,תשרה ךרד םירסנלירפ יתוריש תלבקו קוחרמ הדובע
.תודבוע םיידי םומינימב האובת לודיג תורשפאמה תויאלקח תויגולונכטו תילטיגיד האופר תויצקילפא
.קזחמ ,רבוש אלש המש ינויסינמ דיעהל לוכי ,יחכונה רגתאב ונלוכל החלצהב
.םלועב ללותשמה הנורוק סוריו ןמזב תועקשהה םלוע לע ותנשמב ףתשמ הכרב ימר עיקשמה ,הז רמאמב
ןידע בוטה הרקמבש תורבחב תועצובמ תועקשהה – הרורב הביסה .הדגנכ אלו המגמה םע םיעיקשמ ןוכיס ןוה יעיקשמ
ךרעב ךשמה יסויג תובייח הלאכ תורבח .רצומה חותיפ בלשב ןהש וא ,תוריכמ וליחתה קר ןה םירקמה בורבו ,תויחוור ןניא
בורב( דחא בוביס תלבוה ,תונרק לש העקשהה לדומ דבוע ךכ .םישדח םיעיקשמ ידי לע םיעצבתמ רשא ,שדוח  18דע  12לכ
.העקשהל תפרטצמה תרחא ןרק ידי לע ,ורותב בוביס לכ ,םילבומ רשא ,ךשמה יבוביסב תופתתשהו ),םירקמה
עיגמ אוה רשאכש אדוול הצור שממ אוהו םינושארה םישדוח  12ה תא ץר ןושארה עיקשמה – םיחילש ץורמל לושמ רבדה
ליבוי ,תורחא םילימב וא – לקמה תא ונממ חקייו ךשמה תועקשהב החמתמ רשא עיקשמ ול ןיתמי ,ןושארה קלחה ףוסל
...םיעיקשממ תממוש לקמ תרבעה תנחתל עיגהלו ןושארה גלה תא ץורל הצור וניא עיקשמ ףא .אבה בוביסה תא

תועקשה ןרק לש תימוי םויה התוליעפ
תויביטקרטא תודמעומ יוהיז ,תושדח תורבח םע תושיגפ ,תחאה :תוירקיע תולועפ יתש ןיב לודגב קלחתמ ןרק לש םוי םויה
יסויגב הרזעו תוטלחה תלבקב תופתוש ,הנווכה( וילופטרופה תורבח םע תפטוש הדובע ,הינשה .ןהב העקשהו ,העקשהל
,קויד רתיל וא ,םישדוח  - 12כל ןצמח ןלוכל .תיחכונה ןרקהמ תורבח  10ב םויה דע העיקשה רשא ןרק ןיימדנ ואוב ).ךשמה
תואצמנ תורבח ןתואמ תיצחמכש חינהל ןתינ ךכיפלו ,םישדוח  6ל  3ןיב עצוממב חקול סויג ךלהמ .העקשהה ןמזב היה
.סויג ךלהמב וא סויגל תוכרעיהב

תומדקתה תוגיצמ ,םיינוציח םיעיקשמ םע תושגפנ ויה תורבח ןתואמ דבכנ קלח ,תיבויח המגמ ימיב ,םנוקיתכ םימיב
םנוימד תא וביהלי ,ףסונה סויגה תרזעב ושעיש הציפקה תא וגיצי תורבח ןתוא .ןהלש תיקסעה תינכתב הדימעו תיתועמשמ
תויביטקרטא תוחפה תורבחה .ךשמה יסויג וסייגיו תחמוצ הרבחב עיקשהל םיטוהל רשא םישדח םיעיקשמ לש
תאזב ףא וחילצי אל ןקלחו םייניב ןומימ תלבקל םייחכונה םיעיקשמל רוזחל תוצלאנ ויהו סויגב תושקתמ ויה ,וילופטרופב
.ורגסיו
ולוכ קושהש םושמ לודיג ךשמה חיכוהלו תוזחל תלוכיה תא ןיא תורבחה תיברמל ,הנורוק ןמז ,םנוקיתכ םניא םימיה לבא
םניא םיטוהל םיעיקשמ .טלאוט תוריינ רוגאלב דקמתמ ,דודיבב יורש ,תויולעב ץוציקו םינמוזמ רומישב ,תואדו רסוחב אצמנ
שדחה בצמל ךרעיהל ןרקה יפתוש תא בייחמ רבדה .ןהלש תומייקה תועקשהל הרזעב םיקוסע ,וררקתה ,אצמנב רבכ
 2000תנשב ונישעש המ תא קוידב ?זא ונישע המו םיירפ באסה רבשמ ןמזב  2008ב וגנטיפב ףתושכ יתישעש תא תושעלו
תומכ תא יתועמשמ ןפואב ונטקה ,הננגמל ונסנכנ ?)...ששגה לש ןוכרעמ ומכ עמשנ( טנרטניאה תעוב הצצופתהש תעב
םג םויק תוכז ןהל שיש תורבחב ונדקמתהו יחה רשבב ונכתח ,תומייקה תועקשהה רומישב ונדקמתה ,תושדחה תועקשהה
ןובשח לעו תושדח תועקשה ןובשח לע ,םויק תוכז תולעב תוקזחה תורבחל ונרמשש תוברזרה תא ונלדגה .השק הפוקתב
.ענמנ יתלב לבא רק ,השק – וילופטרופב תושדשדמ תורבח

הנורוקה תפוקתב תועקשהה םלוע
תואצמנ רשא תויתוכיא תועקשה .תטלחומ האפקהל  0404.co.il/?p=500360סנכנ אלו ומלועל ךלה אל תועקשהה םלוע
הנצלאת ,החימצה בלשב תורבח םג .תורוק לבא ,עבקנש יוושב ןוקית ילוא תולבקמ ,תולטבתמ ןניא ,םימדקתמ םיבלשב
.הנשל ןצמח ,ןושאר ףסכ וסייגש תורבח תואמ ינפב דומעי ירקיעה רגתאה .סייגל הנחלצת לבא הרבחה יווש לע רשפתהל
וז המישמ וישכע .ןושאר יתועמשמ סויג – ןהייחב רתויב בושחה בלשה ינפב תודמוע הנורוקה אלל םג הזה גוסהמ תורבח
.רתוי ףא השק תויהל תכפוה
תוכלשה םע ,דחא םויב רמגנו הרקש לודג םוב ,העוב הצצופתה םימדוקב .םימדוקל יחכונה רבשמה ןיב יתועמשמ ינוש שי
קתע ימוכס וקחמ רשא םיסנניפ תודסומו  2000תנשב דחא םויב ומלענ טושפש טנרטניא תורבח  -קושהמ קלחל תובאוכ
תוכלשה םע הרקש עוריא ,םיפסונ םילגעמל וזתינש םיטשוקיר הרצי ,הצצופתהש העוב םירקמה ינשב  2008.תנשב
.דיתעל תומיוסמ
קושהש ןימאמ ינא .לגלגתמ עוריא ,תוקתשמ ויתוכלשהו יגולוכיספ רקיעב אוה רבשמה ,ונרמגו םוב ןיא יחכונה הרקמב
יא דוע לכ .תינססה הענתהב הוולתיו רתוי הפיט חקי רבדהש ןכתי ךא ,םיבורקה םישדוחב המגמ ךופיה תליחת הווחיי
םצמצל ,ןהייח ברקל ךרעיהל תוכירצ תוריעצ פא טראטס תורבח , cash is king...םיירשפאה םילגעמה לכב הרוש תואדווה
לש ןטק אל רפסמב עקשומ ינא .דורשל ,הקוצמב םיאצמנ םה ףאש ךכל םישיגר ויה – םימייק תוחוקל רמשל ,תויולע
תא אורקל איה תירקיעה םתמישמ רשא ,םיריעצ ויהש הלאו םיריעצב ,םמצע םימזיב עיקשמ ינא ,ךכמ רתוי לבא ,תורבח
לש םתעש וזו – הלאכ םיעגרב דדמנ ,דקפמ ומכ ,םזי .יוהיש ילבו תונוכנ תוטלחה תחקלו ,ןמזה לכ רבדמ חטשה יכ ,חטשה
.ןוכנה רמוחהמ ונבנ םהיתווצו םהש חיכוהל םימזי םתוא

האלה המ
ונחנאו ,סרית ירומיש לש הקיר אספוק וא ,סיבנק וא ,תיז ףנע היפב זחאתו ,םישדוח המכ דוע וניתורצחב תחנת םולשה תנוי
תרחא דובעל רשפאש הנבותה םאה ,אמגודל .קוידב אל ךא טעמכ .ונרכהש םוי םויל רוזחנו ,תונטקה וניתוביתמ אצנ
םילכב שומיש תושעל םלועה תא החירכה תיחכונה הפוקתה .ןכ םתסה ןימ ?םיפתושמה הדובעה יללח קוש לע עיפשת
םלוע – ענמנ יתלבה דיתעה לא ,רתוי ךורא ןמז חקול היה םנוקיתכ םימיב רשא ,קושה ךוניח תא הציאהו ,םילטיגיד
קושל השיגל וכזיו ,רקי ךסמ ןמז ולביק רוביצה תעדותל עיגהלו לישבהל ןמז רתוי ןהל חקול היה רשא תומגמ .ילטיגיד
ףותיש תורשפאמה תומרופטלפ ,םינווקמ חוטיבו ןומימ יתוריש ,קוחרמ דומיל לש תויצקילפא תונמל ןתינ ךכ .רתוי בושק
ןבומכו הקפסא יווקב היצמוטוא תורשפאמה ןייצקולב תויגולונכט ,תשרה ךרד םירסנלירפ יתוריש תלבקו קוחרמ הדובע
.תודבוע םיידי םומינימב האובת לודיג תורשפאמה תויאלקח תויגולונכטו תילטיגיד האופר תויצקילפא
.קזחמ ,רבוש אלש המש ינויסינמ דיעהל לוכי ,יחכונה רגתאב ונלוכל החלצהב
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