:ןמאה לע םילימ המכ
.ןיס ,ובגנינ ",ובגנינ ןואיזומ" לש חרוא-ןמא תויהל תדמוע תעכו לבת יבחרב הגיצמ ,תילארשי תינמא ,ןוסח תירונ
.הילרטסואו ,ליזרב ,הדנק ,ןאפי ,תפרצ ,לארשיב תובר הגיצמו הגיצה ןוסח תירונ
.ןיסל תונופ הינפ תעכו הירוחאמ רבכ םיסרפו הרכה  -םיגצימו תוכורעת תורשע ירחאו ,רפס תאצוה ירחא

הבזע  -האשינש רחאל .ביבא לתב בוחר-תורובח םע הדבעו 'ינבא'ב תונמוא הדמל ,בגנבש הדש יבאשמב הלדגו הדלונ תירונ
.הניקס-ןוסמ ףסונה המש תא הצמיא םג םש ןאפי תבוטל םינש המכל
,רויצ– הבילל םיבורקה תונמואה ימוחתב ליעפ קלח תחקול איה תחא לכבשכ תונידמ המכב םיתב המכ ןיב תירונ הענ םויה
.הביתכו םיגצימ ,ןורטאית ,וטוב ,םוליצ
).םירשעה האמה לש םישישה תונשמ לחה ןפיב חתפתהש לוחמ-ןורטאית םרז( וטובל ימלוע םש תלעב תיחמומ איה תירונ
תויגרנא ןפיל הבישה איהש הילע בתכנ .וב רזענ אלש וטוב רקוח ןיאו – זעונו זע רפס ובינה וטובה רקחמל השידקהש םינשה
.רואל אציש ירחא םינש – םויה םג תינפיה תוברתב תרכינ רפסה לש ותעפשה .םישישה תונשב ודבאש
האלימש םוקאוה לע העיבצה – וילא הכרעהה ומכ  -ותחלצהו וגוסמ ןושארה היה וטוב תודוא המליצו הבתכ איהש רפסה
).תונומת ןלהל( ותוא םיוולמש עבמה יזע םימוליצבו רפסה תאצוהב תירונ

.ןפיב ושענ רפסהו גצימה ,הכורעתה ".וטוב" אשונב תודובע :ןוסח תירונ

.ןיסו ןפי – חרזמה תוברתל התוא האיבהש איה וטובה םע תירונ לש הקומעה התורכה
ךותב תוינרדומ בלשל הלש תלוכיה איה  -התריחבל תוביסה תחא םג התיהשו  -הכוז איה הל הברה הכרעהל תוביסה תחא
ימוקמש המ לכב בשחתמש בוליש .ץוחבמ הילע קיעמ אלו תימוקמה תוברתה ךותמ אבש בוליש :תימוקמה תיתוברתה תרוסמה
.התטישו התדובע ,הייח תא םינייפאמש הוונעו תועינצ ךותמו םייניעה הבוגב – ינרדומ טנמלאל הסינכ רשפאמשו

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ

:תווהתהב םיסחי – ובגנינ ןואיזומו ןוסח תירונ
טקיורפהש הארנכ ".רה" גשומה לע שגד םע התביבסו ריעל רושקה גצימ תריציל תימואל-ןיב תורחת לע זירכה ובגנינ ןואיזומ
.זנגנ טקיורפהו  -חלצ אל רבד לש ופוסב תורחתה םזימו ידמ חופנו לברוסמ היה ותישארמ
בשותה-ןמאה תויהל )םידמעומ תואמ ןיבמ( התריחבל הליבוה ןוסח תירונו ןואיזומה ןיב תורכיהה :קותמ אצי זעמ לבא
םאישש םיכלהמ רפסמ תירונ עצבת הנמזהה תרגסמב  2013.ינוי-לירפא םישדוחב ןואיזומה לש )(RESIDENT ARTIST
.הרומת אלל ותגצהל תורשפאה תא לבקמ ןואיזומהשו התוהש ידכ ךות תפשוחו תחתפמ איה ותוא גצימ

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ
:ןואיזומה
םינואיזומה דחא והז :תיתוהמו הבושח ןויצ תדוקנ אוה ובוציע .ןפוד תאצויו הביהרמ הכורעת ומצע ינפב הווהמ ובגנינ ןואיזומ
הנוכמה סרפ –  2012תנשל רקצירפ סרפב וניגב הכז ,וש גנאוו ,ותוא ןנכיתש לכירדאה .תינרוצ הניחבמ םלועב םיידוחיה
".םיטקטיכראה לש לבונה סרפ"
תיתוברתה תשרומה לש תורוסמ הקומע הרוצב םירשוקה םיטקיורפו תודובע לש ןיטינומ הנב , 49,וש גנאוו לכירדאה
םוקמבו ,ורוד ינבל ינייפואש ינזבזב רוציימ תענמנ גנאוו לש הרוטקטיכראה .תויוושכע היינב תוקינכט םע ןיס לש תבחרנה
.ותארשה תא לבקמ אוה הנממ רשא תיתוברתהו תימוקמה הביבסה םע רשקל תפאוש ,תאז

 .ריעה תוברתל יזכרמה ןמיסה תא הווהמו םידקת רסחו םוצע חטש לע ערתשמ ןואיזומה
:םישגפנ תירונו אוה וב םוחת הזו היפרגילק םע תימיטניא תורכיה שי לכירדאל
.קמועל תירונ הרקח היפרגילקה תא םג וטובה תא ומכ
.םימייק אליממש  -םיטסיווגנילו םייתוברת םירעפ לע תרשגמו םיינשה תא תרבחמ וז האלפנ תונמואל הקושתה
.טקיורפה תרגסמב תושיגפ רפסמ תירונ םע שגפי ווש גנאווש םכוס רבכ

:ריעה ובגנינ
תונמואו תוברת לש שרע התויהב העודיו ןיס לש יחרזמה ףוחב תמקוממ איה .הבש תוחתופמהמו ןיס ירעב תוקיתעהמ איה
.הרוחא םינש )!(  7000העיגמ הלש הירוטסיהה :ןיסב
תיברעמה תוברתה ילמס תסינכש הדבועה תא שיגדמ ותויה לשב אלא "ליחתמה רייתל עדימ" תורישכ ןאכ רסמנ אל הזה ןותנה
הקיז לכ לוטנ טנמלא איה – ךשמהב קוסענ הלש למסבש – לשמל תורצנה .ןיס לש התשרומל רכנתמש רז עטנ איה ןיסל
.תימוקמ הירוטסיה לש םינש יפלא תעבשל
תיטילופומסוק הב הריוואהו )םלועב םיקוסעה םילמנה תשמח ןיב( תישאר למנ ריע וז ".םיוולש םילג" םשה שוריפ  -ובגנינ
תורהנ השלש ,םיבשות ןוילימ  10לש היסולכוא םע ,רחאה הדיצב םיו דחאה הדצב םירה םע .תורחאה ןיס ירעב רשאמ רתוי
.הילע דיעמ ןכא המש ילוא – הזכרמב ירויצ םגא םעו התוא םיצוחש םיבחר

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ

:גצימה תא עינהש ץוצינה
– ךדיאמ "תיתוברתה הכפהמה" לשבו  -דחמ ילאינולוקה שוביכה לשב לבא םינש  7000תב הירוטסיה שי םנמא ובגנינל
רתויה םילשמהמ תירונ יניעב םה הינמיסו תורצנה .הב ועמטנ  -םיכייש םניא ללכש הלאכ וליאו הרבעמ םימלש םירבא ומלענ
.תיניסה תרוסמלו תשרומל ,תוברתל ירמגל םירז תוקיטקרפו םילמס לש הלבק :ןיסב תחכונש תיתוברת היעבל םייתועמשמ

םירוסייה תעבש לש םדרטונ – הלרדתקה
 יזיפטמו יזיפ – יוקיח הווהמ )ל"נה הנומתה( הנבמה ".םירוסייה תעבש לש םדרטונ תלרדתק" תבצינ ובגנינ זכרמב.תינחורה היווהה תיזחב באכהו לבסה תא המשש תוברת לע תונעשנש הפוריאב תולרדתקל

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ
הווהמ  -הילמסו התועמשמ לע  -הלרדתקה .ןכותב הלכו הארמב לחה – םיטבהה לכב תיניסה תוברתל םירז ולא םירטמרפ
:תירונ םיקתש גצימל רוטזילטקה תא
תדה ילמס תאו הריגה תנידמ אל איה ןיס לבא .הריגה םע תומוקמל ,םירקמהמ קלחב ,המיאתמ" ,תרמוא איה ",תויתוברת בר"
.חכב הנורגל םיטסילאינולוק ופחד תיברעמה תוברתה לש
"...הנושמו רז עטנ םימעפל איה ,הקיטתסאל הבורע אל איה – וזכ תויתוברת בר

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ
"ובגנינ לש תוודחה עבש" :גצימה
לש תוודחה עבש" תא רתאל תנמ לע  -ףקיה בחר ןפואב –תירונ תלעופ "םירוסייה תעבש לש םדרטונ תלרדתק" לומ לא
".ובגנינ
.תיניסה תוברתה יככותל עסמ אוהש ךילהתל תאצוי תירונ
.תמא ןמזב ולוכ הווהתמ גצימה הנבהה יפלו םכסהה יפל
.גצימה לש ונכות וא/ו ותרוצ לע םיטרפ רוסמל תעכ לכונ אל
.תונמואה השעמ ךותב םיחכונ ויהיש םיביכרמה תא )ליעל וראותש יפכ( ראתל לכונ ןכ

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ
:תונווגמ בשות-ןמאה תושרל תודמועה תויצפואה
.דנואס ,ואדיו ,םימוליצ ,הנרקה ,תונוש תופש ,הזורפ ,הריש ,הביתכ ,םימוליצ
.םקלחש שי  -םיברועמ ויהי םישוחה לכש שי
.גצימב האלמ תוחוכנ תולעב ויהי היתועפשהו היתואצותש תישוח-בר היווחב עוטנה תונמוא השעמ לש דועיתב רבודמ
.תועדומו תוהז לש תולאש הביצמשו ותוא תרגתאמ היהתש היווח דומעת – טרסב ןהו גצימב ןה – הפוצה לומ לא

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ
לש םימי  – 60סיספוניס
.ןואיזומה תומלואמ דחאב הגצה ופוסש גצימל תירונ השידקמ םימי 60
.התוברתו התרוסמ ,התשרומ ,הירותסמ ,היבשות ,ובגנינ תא רוקחת םהב םימי 60
"?תוודחה םע המ ,תעכו...ונבה – םירוסיה ןינעב" :הבשחמה התוא הוולת םהב םימי 60
.םינפבמ הרוקש המ תא ןיבהל  -ץוחבמ האבש ימ הסנמ םהב םימי 60
 דחמ הוונעו תועינצב תנייפואמש ךרד – תירונ לש הכרד ךשמה םהש םימי 60.ךדיאמ העבה תמצועו
.תולודג תוחמשו תונטק תוודח לע ,םייח תחמש לע ובגנינב םיעדוי המ ןיבהל ןויסינ לש םימי 60
אוה – הלודגה הנומתה היהיש המל לסקיפ דוע ,וימדוקל ףרטציש ריעז ךבדנ דוע ףסאי ,םוי ידמ ,םהב םימי 60
.גצימה
תיביסנטניא הלועפב  -ןרקסו רקוח ,רצוי חומ לש טרטרופ תריציו ימצעה תפישח םה תיעונלוק הניחבמש םימי 60
.השוחנו
,םילעופו םידיקפ ,םינמואו םילכור :םייחה תורדש לכמ  -םיימוקמ ,תואמ ילוא ,תורשע םע תונויאר לש םימי 60
.ןימז לכה – םירבגו םישנ ,םירגובמו םיריעצ ,םיטושפ םידבועו םילהנמ
.עבצו םחפ ,טע ,ןופורקימ ,המלצמב רזענש יתיווח טקל לש םימי 60
המ רורב ,המישמל )הניקס-ןוסמ( ןוסח תירונ תאצוי דציכ רורב :םייח תחמשו הובג חתמ ,המולעת לש םימי 60
.רבד לש ופוסב הלעי המ רורב אל ,התושרל דמוע ןמז המכ רורב ,התושרל םידמועש םיעצמאה
.הלרדתקה יבשוי ידי לע םישדוקמה םישקה םירוסיהמ דחא לכ לע תירונ םע דומענ םהב םימי 60
".םייחה באכו לבס" לומ לא "םייחה תוודח" דימעהל תורשפאה לע תירונ םע דומענ םהב םימי 60
.רזו רכונמ ,יטואכ ,שעותמ םימיוסמ םיקלחב תויה תורמל – םוקמ לש ויפוי יוהיז לש םימי 60
לש הירפירפבו זכרמב ,םימגאבו םירשגב ,תורהנבו תורהנמב ,תובוחרבו תואטמיסב תירונ םע טטושנ םהב םימי 60
.ובגנינ
.םתבכרה םרט םירמוח ףוסיאמ רצונש סואכ לש םימי 60
.תורשפא לומ הפיאש ,תואיצמ לומ ןוזח ,הקיטקרפ לומ הירואית :םיתומיע לש םימי 60
,הפשה ירעפ :תויוברתה לש דוסיה יגשומ ןיב םימיקש םירעפה ינפ לע רושיגב תירונ םע קוסע היהא םהב םימי 60
.תונקסמה תקסה ךרדו הבישחה

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

.הלרדתקל תמלוה הבושת הנעיש המ אוה – ובגנינ תוברתב ידוחייה תא רתאל ןויסינ לש
תרוסמה תא תויחהל ףאו ןורכיזב תולעהל  -םיימוקמ עגרל-םיחרוא לש תורשפאה ירחא בוקענ םהב
םיניס ...תויהל םיניסה לש  -םנוצר וא  -םתלוכי רחא בוקענ םהב
.הקיטתסאו םישוחל ,באכו החמשל ,האנשו הבהאל ,ערלו בוטל תועגונה תולאש לש
תובושת שופיח לש

םימי 60
םימי 60
.םהלש
םימי 60
םימי 60
םימי 60

•
•
•
•
•

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ
יתיישעת סואכב םיינחור םיכפ רותיא לש םימי 60
םייחה לש הוודחב םיקסועש םימי 60
שפוחה חמצי תווצקה ינש ןיב .ינש דצמ תוצילעו הוודחו דחא דצמ באכו לבס לש תווצקה ןיב םהש םימי 60
.הריציה ערזב ןומטה עיתפמה
.דוביעו רקחמ ,שדחמ הביתכ ,הקיחמ ,הביתכ ,היהת לש םימי ,ןלוטיב/ןמושיי דצל תוטלחה לש םימי 60
אל הבושח ,ליגרכ ,ךרדהו – ותוהמ העודי אלש ירה )גצימ( עודי דעיהש תורמלש )...בוש( חכווינ םהב םימי 60
.הרטמהמ תוחפ

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ

•
•
•
•
•

)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ

:יאמבה תרהצה
.ינבאב הידומיל זאמ תירונ תא ריכמ ינא
יקמועל הרידח ,תקתרמו הרידנ היאר תיווז ,םדא תבהא ,המוצע תונרקס ךותמ תרצוי התויה תא ןמסמ העגנ וב טקיורפ לכ
.תולובג ירסח םידעיל הבר תונלבסב התביבס תאו המצע תא רגתאל תלוכיו  -תונמואה השעמ יכבנו
:רתויב םישרמ יחכונה טקיורפה
.ונל הרז ןיטולחל הלש תוברתהש ןיסב השענ אוה •
.םינש  7000לש הירוטסיה תלעב התויה לשב ולו היאר תיווז לכמ הנימב תדחוימ להנתמ אוה הב ריעה •
היארלו – ומצע ינפב תונמוא תכורעת ותויה בקע לגרל הילעו הכישמ תדוקנ הווהמ תינמאה תא ןימזהש ןואיזומה •
ןואיזומה ןנכתמל ןתינש תולכירדאה םוחתב רתויב בושחה סרפה
תירונ םע ושגפמ .םימוצעו םיבחר םייתוברת םיקפואו עקר לעב תולוכשא שיא אוה  -ןואיזומה ןנכתמ  -וש גנוו •
תוקתרמ תונבותל הפישחו רכומ אל םלועל רידנ הסינכ סיטרכ חיטבמ
.הריציה ךילהתב הרוק המ בטיה ןיבהלו הירחא בוקעל יל תרשפאמש הדבוע – המיהדמ תוידוסיב תדבוע תירונ •
תויהלו לועפל יל םירשפאמ תולובג אלל רשקתל הלש תלוכיה דצל הלש תוישונאהו םיבר םה םיננכותמה הישגפמ •
:הלש דועיתה – דחא רבדב קוסע
תקפסמ איה לכה תא :תובושתל ןיתמהלו תולאש לואשל ,התוא שפחל ,התוא בבודל ,התוא קילדהל ךרוצ ןיא •
.לולכימה לכ תא – הכותמ
.הלועפ לכ רמשלו הישע לכל בושק תויהל ,םש תויהל אלא יל רתונ אל •
.הבהאב ,הוונעב ,תועינצב :הלש הכרדב תאז השעא •
.ןכותבו הרוצב – הלש ביטרנל יעונלוקה ביטרנה תא םיאתא •

:טרסה םש)הניקס ןוסמ( ןוסח תירונ
םירוסיה תעבש לומ לא תוודחה עבש
)הניקס-ןוסמ( ןוסח תירונ תודוא ידועית טרס
0546866022

 69371א"ת  2ירעי ףיש יחצ :יאמב
תוקפה הנד – ןהכ הנד :הקפה

