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תוברת השיגנמ הוושמה ות
הלא הארשה תורוקממ םירדומה םישנאל

 יתוברת רעפ וא תילטנמ ,תיזיפ תולבגומ לשב םא ןיב

ןוויגו הנושה תלבק לשםיכרע םודיקל םילעופ ונא
תונמאה לש החוכב הנומא ךותמ

הרבחהו םדאה שפנ תוחתפתהלו יונישל איבהל

תוברת תווחלתושדח םיכרד םיחתפמ ונא
הארשה ררועמו הנהמ ,שיגנ ןפואב

תיגולונכט תונשדחו ההובג תיתונמא תוכיא לע הדפקה ךות
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יתרבחה רגתאה
הנושה תא לבקל תעדויה הליכמו האירב הרבחםודיק
ויתונורשכמ תוניהלו

 גוחמ קלח ויהי תויולבגומ םע םידליש םיצור ויה אל םירוהה תיברמ
.םהילענב םמצע םישל ושקבתהש דע ,םנב לש הנטייקמ וא

 הנטייק וא גוח ומכ תילמרופ־אל תוליעפב ףתתשי םדליש םהל עירפמ היה םא ולאשנ םירוהה
 הלבגמ וא )יטסיטואה םורטקפסה לע ,לשמל( תיתוחתפתה/תילכש הלבגמ םע םידלי םע דחי
 .)םילגלג אסיכ הכירצמש תוכנ וא ןורוויע ,לשמל( תישוח/תיזיפ

 ,םהל עירפמ היה הלבגמ לש גוס לכ יכ ובישה םהמ34% :הגאד יררועמ ,רומאכ ,םינותנה
 .תיזיפ הלבגממ םיעתרנ28%־ו תיתוחתפתה הלבגמ קר םהל העירפמ התיה יכ ובישה27%

 הלבגמ שי הצובקב םירחאה םידלילש םהל עירפמ היה אל ללכ יכ ובישה םירוההמ11% קר
.יהשלכ

 ונע םה ,הלבגמ םע םידליל םירוה לש םהילענב םמצע תא םישל ושקבתה םירוהה רשאכ
 םירוהש םהל עירפמ היה- הלבגמ התיה םהלש דליל םא יכ ובישה םירוההמ55% .תרחא
 .םדלי םע דחי תוליעפב ףתתשהל םהידליל םירשפאמ ויה אל ,הלבגמ אלל םידליל ,םירחא
 םיענומ ויה םירחא םירוה הבש היצאוטיס הנבהב םילבקמ ויה םירוההמ6% קר ,דגנמ
 .תפתושמ תוליעפב םהידלי לש תופתתשה

.לארשיב תרגובה הייסולכואה ללכ תא גציימה םגדמב םיבישמ600 ברקב ךרענ ,םיס"נתמל הרבחה לש רקס

14.08.2018 ,םויה לארשי
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 םידליל רשפאמ"
 הקיזומ תווחל
 ןפואב תיסאלק
 "ןרקסמו ינשדח
,סירפ תיריא
ךוניחה דרשמ

 ןיינעמ ,םכח"
 ףיכ ךכ לכ .יתריציו
 םיכרד דוע תולגל
"הקיזומ תווחל
 תיאנילק ,ףשר לכימ
תרושקת

 ךרד תצירפלו ןורתפל אלפנ יוכיס"
"הז גוסמ ךלהמל לחיימש םוחתב
חצנמ ,ןומולס ןורוד

ןבוהטב םע םילילצב םיעגונ
העימש ידבכ לע שגדב ,םידליה לכל ךרד תצרופ תילקיזומ הגצה
.2018 תנשל לארשי תושיגנ סרפ תכוז .םילילצב םיעגונו םיאור הב

 תורמלש ,ןבוהטב ןיחלמה לש וייח רופיס תארשהב- עדמו הזחמ ,הקיזומ בלשמה ידוחיי עפומ
 תרצונו תמא ןמזב םידבועמ תרומזתה לש הניגנה ירדת .תפומ תוריצי בותכל ךישמה ותושריח
 תוצקב הקיזומה השיגרמ ךיאו לילצל םיביגמ םימו לוח .עגמבו הארמב- הקיזומ לש השדח השגנה
 לע רובגל תישונאה חורה תלוכי לעו ,הנושה תלבק ,תורבח לע רופיס .םיטטור םימ ךרד תועבצאה
.ףוגה תולבגמ
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ברועמ :דעי להק
4-11:םיאליג חווט
300-500:םיפתתשמה רפסמ
העש1:עפומה ךרוא

 תודבכ
העימש

דוקימ

4-11

םיאליג

 הריירק לש המוציעב אצמנ ,עדונה ןיחלמה ןבוהטב ןאו גיוודול
 תא דבאל ליחתמ אוה ותדרחל רשאכ ,החילצמ תילקיזומ
 תאו ותוא ליבומ ,סנה םשב קירבמ ןעדמ םע שגפמ .ותעימש
 לש דוסיה ינבא רחא שופיח לש ףתושמ עסמל להקב םידליה
.ןבוהטב לש רגתאל ןורתפ תאיצמו ,לילצהו הקיזומה

 ןמזב הביגמו הקיטמיקה עדמ לע תססובמה היגולונכט תרזעב
 ילאוזיו ןפואב םידליה םיווח ,תרומזתה לש הניגנה ירדתל תמא
 תוירטמואיג תורוצ רציימו ותרוצ תא הנשמ לוח דציכ יתשוחתו
 הקיזומה השיגרמ ךיאו ,לילצל הביגמ םימ תפיט ,תואלפומ
.םיטטור םימ ךרד תועבצאה תוצקב

 ,תפומ תוריצי ןיחלהל ןבוהטב רזוח ,סנה םע תורבחה תוכזב
 .הגצהה לש לוקה ספ תא תווהמה

עפומה לע10 ץורעב הבתכבהיפצל

https://www.youtube.com/watch?v=UR04nn8qBRg
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ןבוהטב םע םילילצב םיעגונ
העימש ידבכו םיעמוש םידליל ךרד תצרופ תילקיזומ הגצה
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 םייתייווח הנכה ישגפמ3 לש הרדס בלשל ןתינ
 תודבכ- עפומה יאשונב םיקימעמה ,םידליל
 עוריא הווהמ עפומה .הקיזומו עדמ ,העימש
 המילש היווחל םיאשונה םירבחתמ וב ,םכסמ
.תיתועמשמו

המידקמ םידומיל תינכת

 קמועב העיגנו תיניצרו תחבושמ קחשמ תדובע .בלל עגונו שגרמ ,אלפנ"
 ".הלמחבו תוניצרב תמאב אלא ,דלייתהל וא ףייפייתהל ילבמ אשונה
תרמז ,י'גאנגמ ריילק

העימש תודבכ
 ,העימשה ידבכ םלועל ןולח
 תודדומתהה יכרדו תוקלה
 םיקסוע ,יתייווח ןפואב .המע
 תלבק לש םיכרעב םידליה
 תלבקו– הנושה תא הרבחה
.ומצע תא הנושה

לילצהוהקיטמיקה עדמ
 הקיטמיקה עדמ תרזעב
 )רמוח לע לילצ תעפשה(
 םילילצ דציכ םידליה םירקוח
 .עגמלו הארמל םימגרותמ
 תא םידמול םה תיתווח ךרדב
 לילצה לש הקיזיפה תודוסי
.הקיזומל הלש רשקהו

 תיסאלק הקיזומ
 לש הארשהה ררועמ וייח רופיס
 תורכיהל ךרד שמשמ ,ןבוהטב
 ,תיסאלקה הקיזומה םלוע םע
 הניגנה ילכ ,תרומזתה
 ועצוביש ןבוהטב לש תוריציהו
.עפומב

3 שגפמ2 שגפמ1 שגפמ

 תודבכ
העימש

דוקימ

4-11

םיאליג

ילנויצפוא
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 דציכו רבדל הלחהש ינפל דוע רישל הדמל דציכ הנושארל ינור תרפסמ עפומב
 ריע לכב םירגתאה תורמל .הרובע רתויב םיבוטה תרושקתהו יוטיבה ילכ איה הקיסומה
.המבו רתנספ ופוסב םא דעיה לא עיגת איה הלודג

 וליפאו תידרפס ,תיתפרצב ,תילגנא ,תירבעב םיעודי םירישו הבתכש םיירוקמ םירישב
 ילקיסומה םלועלו "העוב ךותב םייח"ל הצצהל םיניזאמה תא ינור תחקול ,תידוה
.הל הצוחמש אלפומה
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להק לכל :דעי להק
םירגובמו רעונ:םיאליג חווט
ךרוצל םאתהב:להק תומכ
יצחו העש:עפומה ךרוא

בחר להק

דוקימ

14-99

םיאליג

 ,ילקרבבו ןומיר םיהובגה רפסה יתב תרגוב ינור
 עיפוהל הברמו םימובלא העברא הטילקה
..דועו ודוה ,ב"הרא ,תפרצב

יגיגח עפומ
21:00 העש  |23.07

 ם"וקא- רצויה תיב
ופי-ביבא לת ,)22 רגנאה(

2

רסוניג ינור | הפוקש תשק
 ,הובג דוקפתב יטסיטואה םורטקפסה לע ,תימואלניב תרמז רסוניג ינור
רפול ןופורקימו הרטיג ,רתנספב המצע תא הוולמ.שגרמו ידוחיי עפומב
.תולוק רפסמב רישל הל רשפאמה
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 רופיס תא רפסמ אוה הקיתש לש םינש ירחא ,יתרגש אל רופיס שי ומח ןב יכדרמ ר"דל
 םפוסבש םירבשמו תוכופהת ,לארשיו תפרצ ,הירי'גלא ןיב םידודנ-הנושמה לש ותודלי
 םירידנה םיבולישה תא אטבל הביטימ האצרהה .הימדקאבו תומב לע ומצע אצמ
 עסמ תרגסמב ,תוהזה גשומ לא להקה תא תפשוחו ,ומח ןב לש ותומד לא וסנכתהש
.ילקיזומו יגולונתא ,יגולויצוס ,ירוטסיה

.יעוצקמ טסירטיג םג אוהו ,ולא םימיב רפס איצומ יכדרמ

תילגנא וא תיתפרצב םג האצרהה תא םייקל ןתינ*
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להק לכל :דעי להק
םירגובמו רעונ:םיאליג חווט
ךרוצל םאתהב:להק תומכ
יצחו העש:עפומה ךרוא

בחר להק

דוקימ

14-99

םיאליג 3

ומח ןב יכדרמ ר״ד | לורדנא קורו םזיטוא ,סוקסוק
 יהמ ?טסיטוא םע םתחחוש םעפ יא םאה ?םזיטוא והמ גשומ םכל שי םאה
 הב ,תישיא האצרהב ?ונלש תרושקתל םזיטוא לע םירקחמה לש םתמורת
 תרושקת רידגהל ונל רזוע ומח ןב יכדרמ ר״ד ,ולש תוידוחייה תא ףשוח
.ךכ לכ ידוחייה יטסיטואה םלועל הפישח ידכ ךות הניקת
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 םג םיכפוהו יביטקא ןפואב וב םיפתתשמ םידליה רשאכ,טושפ הזחמל דבועמ רופיס לכ
 םירישו םידחוימו םיירוקמ םירזיבאב תוולמ תוגצהה .רופיסהמ קלח תויהל םה
 :םינושה םיצורעב ןחו רומוה םע יתיווחו הנהמ ןפואב םירבעומ םינכתה.םינווגמ
 םיראתתלעב ,יבצ תיב ס"היב תרגוב תינקחשרוצ הליה.יתשוחתהויתוזחה ,יתעימשה
.םידחוימ םיכרצ םע םידלי םע הדובעב בר ןויסינ תלעב .יתחפשמ ץועייבו היגולוכיספב
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 םיכרצ םע םידלי :דעי להק
םידחוימ
3-6:םיאליג חווט
ךרוצל םאתהב:להק תומכ
יצחו העש:עפומה ךרוא

 םע םידלי
 םיכרצ
םידחוימ

דוקימ

3-6

םיאליג 4

רוצ הליה| םידחוימ םידליל תוליעפמ תוגצה– טושפ רופיס
 םידליל םימאתומה ,םיבוהאו םירכומ םידלי ירפס יפ לע יביטקארטניא רופיס ןורטאת
.תודחוימה ןויפאל םאתהב םישגנומו םידחוימ םיכרצ םע

םירופיס דוע

.שקירימ– רטק אוה קפוא
.ל ואל– בוהצ טקו לוחכ טק
,ק ןיול– אבא לש הלודגה הירטמה

.ש קחצי– תבשה תלמשו הנח
.ר םירמ– םינולב השימחב השעמ

תודגא

םע תדגא– םיעבוכה רכומ
םע תדגא– בהזה גדו גיידה
 םע תדגא– עדרפצהו הכיסנה

םע תדגא– ונגו קנעה
.א הילו׳ג– אטאטמ לע פמרט

םיגחל םג םירופיס

ךורעמ רמו שרק תרבג :הכונח
הכוסל ךכס :תוכוס
קילורש לש הכוסה :תוכוס

םיחופתה ץעו אטוז רמ :טבשב וט
רזגהו רזעילא :טבשב וט
השפחתהש הציבה :םירופ
היעב שי ףוקל :החפשמה םוי
 ץראב לעי לש לויטה :תואמצעה םוי

לארשי
םימימיעט םיזורח :תועובש

תויח ירופיס

.ו ןאירב-דברמה לע דבל
ללה .ע– םיילותחב השעמ
.ק קירא– ברעה לחזה
.ק ק׳ג– הזכ רבד ןיא ןוקרד
.מ הרימו .א הרוא– ןרוא לש בצה
.א הצרת– תות בהאש היראה
.א .כ תימולש–ישוממ בנראה

.ג האל– וטולפ היא
.א םירמ– ןורבכע ןור
 יכה תויהל הצרש ליפה
.ד הילו׳ג– היעב שי ףוקל
.ב ןביטס– חופתהו רבכעה
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 ךרד רסמתהלו םוימויה ייח לש םיענמנ יתלבה םייוריגהמ קתנתהל הרידנ תונמדזה
 םילוכי םניאש וליא התוא םיווחש יפכ ,הקיזומה םלוע לש םיאלפומה םילילצל הכישחה
.תוארל

 םיליבומ םילבמסנא וחראתי ,ופי למנב 'תעגל אנ' זכרמב תדחוימ םיטרצנוק תרדסב
 .הטלעב ועיפויו לארשימ

 .םירחא םיניחלמו סוארטש ,ידלאוויו ,טרצומ ,ךאב תאמ תומסרופמ תפומ תוריצי ונגוני
 תאז ,תוישילשו םיטאוד ,ולוס יעטק ,תולהקמ דצל תיתרומזת הקיזומ ובלשי תועפוהה
 תיפקיה דנואס תיווח רוציל תנמ לע םלואה יבחרב םירזופמ םמצע םיאקיזומהש ןמזב
.המישרמו
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הכישחב טרצנוק
 אלל תועצובמ תפומ תוריצי .תטלחומ הכשחב ,תיתמצועו הנוש הבשקה תיווח
  .והנשמל דחא ןגנ ןיב וא חצנמל תרומזתה ינגנ ןיב ןיע רשק לכ אללו םיוות

רעונו םירגובמ :דעי להק
16-99:םיאליג חווט
300-500:םיפתתשמה רפסמ
תוקד70:עפומה ךרוא

equINSPIRE ןורווע

דוקימ

16-99

םיאליג 5
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 םייניטל םיטרצנוק תרדס עצובת ,6.3.19-ב םייקתיש ימואלניבה העימשה םוי לגרל
 תועצמאב םאולמב ושגנוי םיטרצנוקה .העימש ידבכל םישגנומה ,ץראה יבחרב
 ירישכמל רודיש וא עמש תוינזואו ,םינמיסה תפשל םוגרת ,תירבעב תויבותכ
 .םודא הרפניא תייגולונכט תועצמאב העימש

 לאירא יאניטנגראה ןיחלמה תאמ הלואירק הסימ תפומה תריצי עצובת טרצנוקב
 לכב םיעוציבלו המוצע תוירלופופל התכז זאמו60-ה תונשב הנחלוה הסימה .סרימר
-םורדה הקיזומהמ םיביטומ םיבלשמו תידרפסב םיבותכ הסימב םירישה .םלועה יבחר
 .תיממעה תיאקירמא

יאקירמא םורדה רולקלופה לבמסנא :םוחתב םיליבומ םינמא ידי-לע עצובת הסימה
 תינוי תרמזה תינלוסהורלקטש ישי לש וחוצינב םויגלוק תלהקמ ,יקסנמרופ ןתנ לש
 רודנוק לא ,םיהו הניסנופלא ןוגכ םיבוהא םייניטל םיריש ועצובי הסימה דצל .ןלוג דקש
 ..דועו הספ
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לכלהלואירק הסימ
 .ימואלניבה העימשה םוי לגרל העימש ידבכל םישגנומ םייניטל םיטרצנוק תרדס
.םיבוהא וגנט ירישו םייניטל םיריש דצל הלואירק הסימ תפומה תריצי

equINSPIRE

םיעמושו העימש ידבכ :דעי להק
16-99:םיאליג חווט
םלואל םאתהב:להק תומכ
)הקספה םע( יצחו העש:עפומה ךרוא

 תקהל עצבת טרצנוקה לש הינשה תיצחמב
 ןהכ יבא רמזהו ןואינודנבה ןגנ תלבוהבוגנטנאכ
 תידרפסב םיבוהא וגנט ידוקירו םירישהקירט
 גוז יווילב .דועו לדרג ,הלוצאיפ תאמ תירבעו
 רפכ וגנט ,הסבק הנוא רפ ,וגנטרביל .וגנט ינדקר
..דועו הטיסרפמוק הל, אבס

 תודבכ
העימש

דוקימ

16-99

םיאליג 6
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ךיירנייו ןור | ןמאל םחולמ
 אוה עפומב .היינשה ןונבל תמחלמב השק חרואב עצפנ ,קנט דקפמ ,ךיירנייו ןור
 תאלממש הקיזומ ,תונורכז ןיב בלשמה ביהרמ יתונמוא עסמ ותקהל םע דחי רציימ
.םתוא בותכל ןור תא וליבוהש םישגרמה םירופיסהו ,המשנה תא

 עיגה ,םידקפמ סרוקו לולסמ ירחא .ןוירשה ליחב םחולכ2004 טסוגואב ל"הצל סייגתה ןור
 ןונבל תמחלמב קלח חקלו הנופצ הלע אוה םג2006 ץיקב .401 הביטחב קנט דקפמ דיקפתל
.ופתכבו ובגב תושק עגפנ הכלהמב ,היינשה

 תויהל תכלוה וז" ןור טילחה ,םילוחה תיבב ךוראה םוקישה ךלהמב רבשמה יעגרמ דחאב
 אסיכ םע :תויהל לוכי ינאש עדוי ינאש ימ היהא ינא ןאכמו ,ילש םייחב הכומנ יכה הדוקנה
."וידעלב וא םילגלג

 םעו "דלונ בכוכ" לש תיעישתה הנועב ףתתשה אוה .הקיזומה ,ולש הנושארה הבהאל רזח ןור
 טילקמו עיפומ ,ןיחלמ ,בתוכ ,יח אוה םויכ  .םלועב ל"הצו לארשי לש רירגש ןיעמל ךפה ןמזה
.סל'גנא סולב

 יתלב תיתונמואו תישונא היווח םירצויו ,דחי םישגרתמ ,דחי םיכוב ,דחי םיקחוצ הזה עפומב
.תחכשנ

14

equINSPIRE

להק לכל :דעי להק
16-99:םיאליג חווט
םלואל םאתהב:להק תומכ
יצחו העש:עפומה ךרוא

 רבעש ישיאה םוקישל סיסב וויה ,קנט דקפמכ ןור לש ותושיחנו ותרובג"
 למס ,ןוירשה ליח ימחול רובע הווהמ ןור .םויה אצמנ אוה וב םוקמלו
"השק הכ העיצפ םע תישיאה תודדומתהה חוכו ,הרובגל

ןוסח איג ףולא תת ,ישאר ןוירש ןיצק-

תישיאהמצעהו תוגיהנמ תואנדסו תואצרה
 ונתוא תורצועש תורתסנה תונומאב ןור קסוע תואצרהב
 יוטיב ךות ,תיביטקפא הרוצב ונמצע תא שממלמ
 לש הבישחה ןפוא תא רגתאמ אוה .אלמ יתוגיהנמ
 םילכו יונישל היצביטומ םע םתוא ריאשמו םיפתתשמה
.תואצות תגשהל

 המצעה
תוגיהנמו

דוקימ

16-99

םיאליג 7
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 הסדנה רועישב ...תלתלותמו תפקשוממ ,תלבלובמו תלברוסמ תצק .ןוימד לש הדלי איה7-ה תב הגונ
 עורפ שוקשק התרבחמב תשקשקמ איה ומוקמבו .םלוכ ומכ קיודמ שלושמ טטרשל השקתמ איה
...יתריציו

 ,הנוש הדלי לש היתורוק רחא הקחתמ אוה ."שקשוקמ שוקשק" חילצמה רפסה לע ססובמ רמזחמה
 ,תלתופמו תלסלוסמ תומד השעמל איה  ,הרוביגה .תיביטמרונ הביבסב הכרד תא תשפחמה
.ןיע תיארמל תוחפל ,דואמ תנגרואמה תיתרבחה הביבסה עקר לע תטלבתמה

 לע ;םתב לש התונוש תא ןיבהל םישקתמה םירוהה לע :התביבס לע םג תינרקח ןיע חקופ רמזחמה
 וזכש הדלי גלטקל םישקתמש  הרבחב תדחוימ חוכ תדמעב םיקיזחמה ,לוכה יעדוי ,םיחמומה
 תא םיתעל המצע לע הליחמה וז ,םידליה תרבח תא הריאמ איה רקיעבו ;םהל תורכומה תוירוגטקב
.תוקיזמו תוביאכמ ,תויטופיש תוקיטקרפ הליעפהב ,םירגובמה תרבחב תוגוהנה תומרונה

 םדאה תא תוולמה תויגוס גיצמ אוה .םירגובמלו םידליל השיגנ ,הנובנו הריהב הפשב בותכ הזחמה
 חתמהו ינאה תסיפת ,הרבחה לומ לא דיחיה לש ומוקמ תלאש :הלא ןיב .וייח ךרוא לכל יתרבח רוציכ
.תדקפתמ הרבחב ליעפו ינרצי םדאכ בלתשהל ךרוצה ןיבל ,ךרעכ םזילאודיווידניאה ןיבש

הניב-ןב לטו םוגלא הגונ:הזחמ

ןלוג ינר:םינחל

רעונו םידלי ירפס רקבמ ,פר דוד לש ותצלמה חסונ לע ססובמ הזחמה רואית*
.רמוע הרובד םש לע סרפה תדעוול,"ץראה" ןותיעב
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equINSPIRE םוגלא הגונ | רמזחמה– שקשוקמ שוקשק
– שקשוקמ רבח תשגופ ,תיביטמרונ הביבסב הכרד תא תשפחמה הנוש הדלי
 !ומצע תא ...הנושה תלבק לע םידמול םה דחי

 רפס הזש ינפל"
 לכ םדוק הז ,םידליל
 ותובישחב םוצע רפס
"םיכנחמל
תולבגומ םע דליל הרוה-

 ףד ירחא ףד"
 ,יתעמדו יתארק
 אוה ךלש שוקשק
"..ילש לאכימ
 בוכיע םע דליל אמא-
יתוחתפתה

ברועמ :דעי להק
4-9:םיאליג חווט
300-500:םיפתתשמה רפסמ
העש1:עפומה ךרוא

 !ינואג שוקשק"
 ללה ריש .םיסקמ
"םזילאודיבידניאל
ץראה ,הירלג-

 תלבק
הנושה

דוקימ

4-9

םיאליג 8
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םתבילב השגנהה ןורקעש הדימל יכילהתו תואנדס

16

equINTEGRATE



2018 | רבמצד | רוקיב סיטרכ

 הדלי- ליג םע שגפמ תובקעב ונתשה וייחש הקיסומל הרומו טסירטיג אוה רביירשנייר זעוב
 םזיל ךפהו המולח תא םישגהל טילחה אוה .הירבח םע ןגנל המלחש ןיחומ קותיש תלעב
.םיכנל תשגנומ תינשדח הרטיג החתיפש ,Arcana תרבח לש דסימהו

-יזיפ קשממב שומיש ךות הליגר הרטיגב הטירפה תטיש לע תססבתמArcana תרטיג
 יוטיב תרשפאמ ,םידרוקאו םילילצ לש בחר דענמ תלעב איה .םיכנל םאתומה ילטיגיד
 תודסומ ןווגמ םע הלועפ יפותישArcana תרבחל .דומיללו הניגנל הלק איהו  ,ןווגמ יתריצי
 ליג .הניגנמ תונהיל ץראה יבחרב םיכנ יפלאו תואמל םירשפאמה לארשיב ךוניחו םוקיש
  .הזורב דיוויד- התארשה רוקמ םע ריש טילקהלו ןגנל התכז ףא

 תשגנומ הניגנ תויווחב קלח וחקי ,Arcana תורטיגב הניגנב םיפתתשמה וסנתי הנדסב
 ןוידל הארשה שמשי םימזיה לש קתרמה םרופיס .םלש ריש דחי ונגני ףא שגפמה ףוסבו
 .םיפתתשמל המאתהב– תימצע המשגהו תומזי ,תויתריצי לש םיטביהב

 ,תויקסע תורבחב םידבועו םילהנמ ,תויולבגומ ילעב :םינווגמ םילהקל םימיאתמ םינכתה
 .םידליו רעונ ינב ,בושי תוליהק ,םילפטמ

17

לוכי דחא לכ
 הרענו הקיסומל הרומ ןיב ישונא שגפמ לש האצות אוה ,הרטיגב הניגנה תייוח תא םיכנל שיגנמה ינשדח םזימ
.תימצע המשגהו תומזי לע הארשה ררועמ רופיסל עדוותנו הרטיגה לע ןגנל דמלנ הנדסב .ןגנל המלחש הכנ

equINTEGRATE
ןווגמ :דעי להק
9-99:םיאליג חווט
15:םיפתתשמה רפסמ
העש1.5:שגפמה ךרוא

קותיש
יזיפ

דוקימ

9-99

םיאליג 7

הזורב דיוד םע תנגנמ ליגבהיפצל

https://vimeo.com/273513240
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18

םילגלג תרומזת
תרומזתל םהלש בכרה ילכ תא םיכפוה םילגלג תואסכו םיינפוא יבכור
 .םדוק ילקיזומ עדי שרדנ אל– להק ינפב העיפומ ףאו לבמסנאה רובע הבתכנש הריצי תעצבמה

 םיינפוא גוזב םידיוצמ םהשכ שגפמל םיאב םיפתתשמה .העפוה- הפוסבש תיתייווח אנדס
 ךפוהש ,עגמ ןופורקימ ידי לע םירבגומ םילגלגה תואסיכו םיינפואה .םילגלג אסיכב וא
.םייטסוקא-ורטקלא הניגנ ילכל םתוא

 תואסיכו םיינפואה לש תוילילצה תויורשפאה תא םירקוח םיפתתשמה ,הנדסה ךלהמב
 .הלא ״םילכ״ל תיפיצפס הבתכנש תילקיסומ הריצי םידמול םהש ידכ ךות ,םילגלגה
 םיפתתשמה הנדסה ףוסב .)םיוות אלל( תויפרג תוארוה לש הרדסכ הבותכ הריציה
.םדוק ילקיזומ עדי שרדנ אל.להק לומ הריציה תא םיעצבמ

יאקיזומו ןמא ,יקסבודיוד לאינד :החנמ

equINTEGRATE

תיתליהק תוליעפכ ירשפא ,ברועמ :דעי להק
15-99:םיאליג חווט
10:םיפתתשמה רפסמ
תועש4:שגפמה ךרוא
תוקד20:להק לומ הריציה ךרוא

 םיכנ
 תואסכב
םילגלג

דוקימ

16-99

םיאליג 8
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19

הניגנ יצפח תנדס
.יאקיזומ וניאש ימל םג- תילקיזומה הריציהו הניגנה טקא תא השיגנמה הנדס
 .הכישחב םג ,זוכירו תידדה הבשקה ,יוטיב ,תויתריצי תדדועמ

 ךותמ םירבגומ םייטסוקא-ורטקלא הניגנ ילכ תונבל היפתתשמל תרשפאמ הנדסה
 ךלהמב .םילילצ תועצמאב הריצי לש הפש חתפלו ,אצמנה ןמ םיצפחו םירמוח
 .תוחנומ וא תוינאטנופס לילצ תוריצי םינגנמ םיפתתשמה ,הנדסה
 תוברל ,תרושקת יישק ילעבמ לחה :םינוש םינייפאמ תולעב תוצובקל המיאתמ הנדסה
 ןכו םיטסיפרת ,ךוניח ישנא ,םילהנמו םידבוע רובע הרשעהכ ,יטסיטואה ףצרה לע
 ינבו םידלי רובע הדימל תוינכתו םייתונמא– םייתליהק םיטקיורפ ומכ םיטמרופ ןווגמב
.רעונ

 שוח תרזעב ,הכישחב .הייאר אלל-ישוח ךסח לע שגדב אנדסה תא עצבל ןתינ
.רמוחו לילצ ןיבש רשקה תא םירקוח םיפתתשמה ,העימשה שוחו שושימה

יאקיזומו ןמא ,יקסבודיוד לאינד :החנמ

equINTEGRATE

יטסיטואה ףצרה לע תוברל ,תרושקת יישק ילעב לע שגדב- ברועמ :דעי להק
6-99:םיאליג חווט
10:םיפתתשמה רפסמ
תועש2:שגפמה ךרוא

 םזיטוא
 יישקו
תרושקת

דוקימ

6-99

םיאליג 9
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 וא הייאר לש ישוח ךסח .ונלש תואיצמה תייוח לע יתוהמ ןפואב עיפשמ םישוח לש םרדעיה
 יכ ,אמגודל םיארמ םירקחמ .תויונמדזהל םג ךא ,םייתועמשמ םירגתאל איבמ ,העימש
 .רחא שוחב רתוי ההובג תושיגר- 'יוציפ'ל איבמ ,דחא שוח לש ורדעיה

 תייגולונכטו היח הקיזומב שומיש ךות ישוחה ךסחה תייווח תא רוקחנ הנדסה ךלהמב
 לש תוברעתה אלל ילקיזיפ-יעבט ןפואב ,עגמלו הארמל םילילצ תמגרתמה הקיטמיק
 ,תואלפומ תוירטמואיג תורוצ רציימו ותרוצ תא הנשמה לוח- עבטה יאלפב הסנתנ .בשחמ
 םימ ךרד תועבצאה תוצקב הקיזומה תא שיגרהל רשפא ךיאו ,לילצל הביגמ םימ תפיט
.םיטטור

 לש רדעה דציכו הזמ הז םיעפשומ ונלש םישוחה וב ןפואב ןנובתנ ,תונוש תויוסנתה ךרד
 אל ונאש םישוח שיש םג הלגנ .םירחאה םישוחה תא םיווח ונא וב ןפואה לע עיפשמ שוח
..םתיא ןגנל םילוכי לבא- םהילא םיעדומ

 לע ,םישריחו םירוויע לש תואיצמה תייווח לע ןוידל סיסב הווהת ישוחה ךסחה תייווח
 םילוכי הרבחו הליהקכ ונחנא המ ונמצע תא לאשנ .םהלש תומצועה לע םג ךא םירגתאה
.תויולבגומ ילעב לש בולישו השגנהמ חיוורהל

ןייטשנורב יכדרמ :הקיטמיקו החנמ
TBD :ול'צ

20

םישחמומ םישוח
 רהצכ ישוח ךסח תייווח .הב םיעגונו הקיזומה תא םיאור הב תישוח-בר הנדס
.תונמדזהכ– תולבגומ לש הסיפתלו םירוויעו םישריח לש םמלוע תייווחל

equINTEGRATE

ברועמ :דעי להק
6-99:םיאליג חווט
20:םיפתתשמה רפסמ
העש1.5:שגפמה ךרוא

 םישוח
םרדעהו

דוקימ

6-99

םיאליג 10
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םוגלא הגנ |שקשוקמ שוקשק
אשונבתשקשוקמ הריצי תנדס םע ,תשגרמו המיכחמ רופיס תעש
 הגונ הבוהאה םידליה תרפוס םע שגפמ !ומצע תא ...הנושה תלבק
  .םוגלא
.תשבוכ תוילרטאיתב "שקשוקמ שוקשק" הרפס תא תרפסמו הרש םוגלא הגונ
 ונייה המ ...םישלושמ ונייה וליא" :הבשחמו ןוימד תוררועמ תולאש ןוידל הלעמ
 וא בוט הז תורוצ לש םלועב שוקשק תויהל" ,"?..םישוקשק ונייה וליאו ?תויהל םילוכי
 "?םלוכ ומכ אל תויהל בוט הז המל" "?ונמצע תא בהאנש בושח ךכ לכ המל" ,"?ער
"?םינוש ונלוכ ...םצעב םאה" "?הנוש ינא המב"
.העונתו לוסיפ ,רויצב םיישיא םישוקשק ,םידליה םע הגונ תרצוי םויסלו

תרפסמ תרפוס ,םוגלא הגונ :החנמ

21

equINTEGRATE
ברועמ :דעי להק
5-8:םיאליג חווט
15:םיפתתשמה רפסמ
העש1:שגפמה ךרוא

 תלבק
הנושה

דוקימ

5-8

םיאליג

 !ינואג שוקשק"
 ללה ריש .םיסקמ
"םזילאודיבידניאל
ץראה ,הירלג

 לש רפסה תא"
 יואר םוגלא הגונ
 םינגב דמלל
"רפסה יתבבו
םויה לארשי

 ,יתעמדו יתארק"
 אוה ךלש שוקשק
"..ילש לאכימ
 םע דליל אמא
יתוחתפתה בוכיע

11
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22

הוושמה ות תווצ

רשיבא תניר
תיל"כנמ

שיכל םרוי
יתונמא להנמ

קינרה ןתנוי
םיטקיורפ להנמ

 בולישב תוברת לוהינב רישע ןויסנ תנירל
 .תיעוצקמ סברטנוק תינגנכ יתונמא עקר
 תירמאקה תרומזתה לש רבעשל תיל"כנמ
 דרשמ- הלסורקב הפתושו תילארשיה
 םע הנגנ סברטנוק תינגנכ .םינמא לוהינל
 הדסיי ףאו לארשיב תוליבומה תורומזתה
 התכזש וגנטיפ תייעיבר תא הלהינו
 Mus ראות תלעב .תימואלניב החלצהל
.UDK ןילרבב תויונמאל הטיסרבינואהמ

 דחי הביתכו תילקיזומ היישע בלשמ םרוי
 .תורבחל ינוגראו יגטרטסא ץועיי םע
 עיפומה ,הפישנ ילכו בובא ןגנ ,יאקיזומ
 ץראב םיבכרהו םינמא םע טילקמו
 ריכב ץעויכ שמשמ ,ףסונב .םלועבו
TACK תרבחב ינוגרא חותיפו יונישל
 יעדמב ראות לעב .החימצ תויגטרטסא
 היגולויצוסב.M.A-ו תוגהנתהה
.ןליא-רב תטיסרבינואמ

 ינש ראותו ,הלויו עוציבב ןושאר ראות רגוב
 הידמיטלומו םיטרסל הנחלהב
 ,לואירטנומו ליגקמ תואטיסרבינואהמ
 קיפמהו םיטקיורפה להנמ רבעשל .הדנק
 תירמאקה תרומזתה לש ילקיזומה
 .ןרומ ירמז לבמסנאב רבח ,תילארשיה
 םדאה שפנ תוחתפתהו יונישב לודג ןימאמ
 הקושת ךותמ לעופו הקיזומה תועצמאב
 .םוחתל תיתימא

יקסרימ הנא
ל"ניב םירשקו םיבאשמ סויג
 הקיסומה םוחתב הליעפ יקסרימ הנא
 הידומיל םויס זאמ תיסאלקה
 .2014 תנשב זירפב ןוברוס תטיסרבינואב
 םינוש םיימואלניב תודסומב הדבע איה
 לש אוצייה תכשל ןוגכ תיסאלק הקיסומל
 תינומרהליפה ,ןילרבב תיתפרצה הקיזומה
 תירמאקה תרומזתה םג ומכ זירפ לש
.תילארשיה

הוושמה ות תמקה ירוחאמ רופיסה
 תורכיהה .העימש תודבכ םייתש םכותמ ,םידלי העבראל םירוהו םיאקיזומ םה ,התומעה ידסיימו ימזי ,שיכל םרויו רשיבא תניר
 םתוא האיבה ,טרפב הקיסומו ללכב תוברת תשגנהב ךרוצל תועדומה תא תולעהל ןוצרהו תויולבגומה ילעב םלוע םע תישיאה
 .העימשה תודבכו הקיסומה :םבילל םיבורק ךא םידגונמ טעמכ תומלוע ינש תרבחמה "הוושמה ות" תתומע תא םיקהל

054-7545781| jonathan@equinote.org.il 050-5959754| rinat@equinote.org.il052-601110| yoram@equinote.org.il053-9619522| anna@equinote.org.il

 ,תויגולונכט דומיל תוכרעמל החמומ ,)ר"וי( דרומ דדוע :להנמה דעווה ירבח
 ירוא | תויגולונכט דומיל תוכרעמ תקוושמו תחתפמה S.I.S לש רבעשל םילעב
 תיריא | עדימה תייגולונכט םוחתב קטייה תרבחב רצומ ל"כנמסו םזי ,ינוקיצ
 םייצרא םינחבמ חותיפ להנמ ,ריגס יזוע | םינפ תבצעמו תינמא ,ןמפיש
הפיחב ןוינכטה רגוב ,תיכוניח היגולונכטל זכרמב
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