
הנשיה הקיטילופל רוזחל ףידע רבכ
 זירמיירפב הדיספהש וז איה "השדח הקיטילופ" הגיצהש ינבל יפיצ התוא
התוא ץמאל םיכסתש השדח הגלפמ תשפחמ תעכו התוא השטנ ,התגלפמב

 רבכ וננזואש ,ונאו ,תושיחבהו תוניבמוקה תנוע החתפנ תוריחבה תמדקה לע תיפוסה הזרכהה םע
 םא קר הלאשה ,הקיטילופל "בושל" תדמוע ינבל יפיצ דציכ תושידאב םיעמוש ,לכל הלגרוה
 חור תבר ךא חווט תרצק הגלפמ תרגסמב וא הדובעה תגלפמב ,דיפל ריאי לש ותגלפמ תרגסמב
הגלפמ תושאר לע הדדומתה רבכ ינבלש ימותל יתבשח ינאו .טרמלוא דוהא לש ותושארב םילוצלצו
 .הסבוהו– םידחא םישדוח ינפל אלא ,תודחא םינש ינפל אל ,תמיוסמ
 תומואל לארשי םע ןיב סחיה לע ?ותעונת תושאר לע קבאמב דיספהש םדא גוהנל רומא דציכ
 :השק טפשמ ונימכח ורמא םלועה
,םתישע אל םהבש םינקותמכ"
 רמולכ ,"םתישע םהבש םילקלוקמכ
 ברע ,ונלש תימואלה לפשה תדוקנב
 תומרונה תא תוקחל ונגהנ ,ןברוחה
 םימע לש תולוספה תוירסומה
 תא ץמאל ונלכשה אל ךא ,םירחא
 .םלצא םימייק ויהש םיבוטה םירבדה

 לא ,אופא ,ונטבמ תא הנפנ הבה
המייקתה םש ,תירבה תוצרא
 הגלפמה תודמעומ לע תודדומתה
 ימ ןיב ב"הרא תואישנל תיטרקומדה
– ידמל החוטב תדמעומל הבשחנש
 ריעצ רוטאנס ןיבל ,ןוטנילק ירליה
 .המבוא קרב– ינומלא טעמכו
 םירבד ,ךשוממו ףירח היה קבאמה
 רבד לש ופוסב ךאורמאנ םישק
לע רבג המבוא– הערכה הגשוה
הפרטצה ,הילע רבגש דמעומה תא הכריב ,תואצותה םע המילשה ?ירליה התשע המ .ןוטנילק
רותב תונמאנב םויה דע תתרשמ איה ובש ,ולש טניבקה לא הפרטצה ףא ףוסבלו ,ולש ןייפמקל
זא .םייטילופה םייחה ןמ השירפ– היינש תימיטיגל תורשפא הינפב הדמעש ןבומכ .ץוחה תרש
אל וליאכ ךישמי ותגלפמב תוימינפ תוריחבב סבוהש דמעומש ריבס בשחנ הז לארשיב קר המל
 ?רבד עריא

התייה הנורחאל ומייקתהש תוריחבבש ירה ,קפקופמ היה ינבל לש ןוחצינה ןושארה בוביסבש דועב
 יתש קר הל שיש בטיה תעדוי התייה ינבל ,תנקותמ הנידמב .תיעמשמ-דחו הרורב הערכה
 .םייטילופה םייחה ןמ םלעיהל וא ,ול עייסלו זפומ לואשל תילאיול תויהל :תויורשפא

םימודא םיווק אלל הנידמ

 ןיא הבש הנידמב םייח ונחנאש ךכל תחא המגוד קר איה חצינ-וליאכ-גהנתמה-דיספמה תעפות
המכ ?לארשי תלשממב ןהכל םילוכי םירש המכ .ירשפא לכה ,ליזנ לכה ,תומרונ ןיא ,םימודא םיווק
 קוח ריבעהש ימל עירפה אל הז לבא ,18 לע הלעי אל םירשה רפסמש וקקוח םעפש ןוכנ .םיצורש
תומייקתמ יתמ .םירש ינגס העבשו םירש29-מ תוחפ אלהב םינהכמש תחפונמ הלשממ תונמל הז
 הז .םירקסב בוט ובצמש האור הלשממה שארשכ רמולכ ,םיצורש יתמ ?לארשי תנידמב תוריחב
 יתמ שארמ רמול םיכסה אל םלועמ לבא ,ןוכיתב לסרודכ ונתיא קחשל גהנש דוהאהרומ יל ריכזמ
 .קחשמה םות לע זירכמ היה עתפל זאו- ןורתיל הלעש דע ןיתממ היה טושפ אוה .רמגיי קחשמה
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 יטילופה קחשמב םיללכה רדעיה
 תותיחש לע הגלבהל עספכ קר ןאכמו ,הניקת תולהנתהל הווקתה ןמ שאייתהל רוביצל םרוג
 העונת ר"ויכ רוזחל ןמזומ התא ,רבד ןיא ?דחוש לע אלכב תבשי ."הקיטילופ הז הככ יכ" ,תישממ
 קר אל שמשל לוכי התא ,ןיוצמ ?טפשמל דמוע קר התא,תבשי אל ןיידע .תידיתע הלשממב רשכו
 .הלשממ שארכ אלא רשכ

הז ןיא ךכיפל .יקרוט ראזב ומכ רתוי הארנ הז התע תעל לבא ,תנקותמ הנידמ ונל םיקהל ונשקיב
םיחרוט אל וליפא רשא ,םישאוימהו םישידאה תגלפמ איה לארשיב רתויב הלודגה הגלפמהש אלפ
התייה הלש המסיסה תומדוקה תוריחבב ,ינבלל רוזחל םא .תוריחבה םויב יפלקה תא דוקפל
הקיטילופה תא ףידעמ רבכ ינא זא ,השדחה הקיטילופה לש הינפ ולא םא ."השדח הקיטילופ"
 .הנשיה
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