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הספדהל וחלש

קומע םושנל

Able stock :םוליצ

 לידגהל ןאכ וצחל
טסקטה

)טעמכ( ןבצעתהל ילב הדובעב םויה תא רובעל ךיא

 תרבדמ ןמזה לכש איהה לע :ןבצעתהל תוביס םיאצומ ונחנא ,דמחנו בוט הדובע םוקמב םג
 ?םויה תא ונל לקלקל הזל םינתונ אל ךיא זא .רחא רבד לכ וא ,רחאמ דימתש אוהה ,ןופלטב
יכדרמ תנע

 רשפא-יאש איה היעבה .תלבסנ יתלבל םש תוהשה תא ךפוהו ,ותעדמ ותוא איצומש והשימ הדובעב שי דחא לכל
 החונמ ?האלה ךישמהלו דדומתהל הליעיה ךרדה יהמ זא .הזכ והשימ ונכרדב הרקנש םעפ לכב רטפתהל וא רטפל
 ילהנמו תוצובק יחנמ תרשכהבו הכרדהב תקסועה ,"רופיש" תרבח תלהנמו שונא יבאשמ לוהינל תיחמומ ,טרבלג
.םינבצעתמ ונחנא המל םצעב ןיבהל ןויסינו ,םיפיט ,תואמגוד האיבמ ,םיטקיורפ

םינמזב הדימעו םירוחיא

 רבודמ םא .ולש קתווב בשחתהל יאדכ ,רחאמ דבועשכ
 .תולגתסה יישק ולאש חינהל רשפא ,השדח תדבועב
 וא ,התיבה האיציה ינמזב םיקיידמ אלש םידבוע יבגל םג ךכ .עודמ ררבל םיבייח ,תועיבקב תרחאמ הקיתו תדבועשכ
 אל ץלמומ .תיניינע החיש להנלו תוביסל בישקהל יאדכ ,לכרלו ףוזנל ,זגרתהל םוקמב .םירהצה תחוראל םימידקמ
 דבועל ריבעהל ןכו ,םיללכלו הדובעה םוקמל תוביוחמה לע רבדל ךכ-רחאו ,בישקהל םדוק אלא ,דימ תרוקיב חותמל
 .הדובעה תמלשהלו ןמזה לוהינל תוירחאה תא

תונלצעו םיעורג םיעוציב

 םיטקונו םינבצעתמש ינפל בישקהל בושח ,ןאכ םג םלוא .תיביטקייבוא הרוצב ללכ-ךרדב דודמל רשפא םיעוציב
 קדצומ ,רפתשמ אל בצמהו תפסונ תונמדזה הנתינ םג הירחאש ,החותפ החיש הלהנתהש ירחא .תוינוציק תולועפב
 תטלופ תכרעמהו ולש תא השוע ןמזה רבד לש ופוסב ,היצביטומ רסח והשימשכש הארמ ןויסינה .תויוכמס םצמצל
 .ותוא

הדובעה ןמזב םג ,עגריהל ךרד ואצמ

העפוה

 םוקמב .המודכו תינפשוח העפוה ,םיענ אל ףוג חיר ,לשורמ הארמ לעב הדובעל רבח ללגב םיזגרתמ םיבר םידבוע
 להונ ןיאש הדימב .תומצמטצמ הלאכ תויעב ,תופוצמה תוגהנתההו העפוהה תורוצ ןהמ ,וידבועל ריהבמה הדובע
 ןוגראה תימדתב תעגופ ,תמזגומ הפישח וא החנזהש ריהבהל בושח .ךיבמ הזש תורמל ,ךכ לע רבדל ךירצ ,רורב
.ויתוחוקלבו

!?רדסב דימת ?ינא המו

 רותפל רשפא ,דדומתנו ריכנש ירחא .ונלש תוערגמה תא םג תוארל ונל ורזעיש םיפיט םכינפל ,ןבצעתהל םוקמב
:תולק רתיב תויעב
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 .תמאב הרוקש המב םיניחבמ אל ,דרטמ וא ,תוחנ ,ילושכ רחאה תא םיאורשכ:זכרמב םכמצע תא םקמל וקיספה
.םכלשכ קוידב םיימיטיגל רחאה לש ויכרצש ורכז ,תוחפ ןבצעתהל םיצור םא

 תוקדצה תקפסמ וז השוחתש ורכז .ןברוקכ ןמזה לכ םישיגרמשכ ,תתוועתמ תואיצמה תייאר:ןברוקה דמעממ ואצ
.)הפ ללמוא/לבוס/ןכסמ יכה ינאש ינפמ "יל רתומ"( תויוצר אל תויוגהנתהל

 הקדצה םצעב ונל תקפסמ ,רחאה לש םימגפהו תונורסחה רואיתב המזגה:רחאה תונורסחב ודקמתת לא
 .ונלש תוערגמל
 םג ןיפוליחל .תויעב דוע תורצויו םידדצה ינשמ תיארחא אל תוגהנתה תוררוג ,תוידדה תומשאהו תרוקיב– םייניינע ויה
 .תויעב רותפת םייניעה הבוגב תיניינע תוגהנתה קר .תורזוע אל ,הבשקה-וליאכ ,השועמ תולצנתה ,תצלואמ תומיענ

הרזח

Page 2 of 2

6/20/2011http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3292079...


