
לוהינ תונונגס
תווצב הדובעו

ס׳גידא קחצי פ״ע
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הרצק הרזח השענ ואוב

.ת.ללכתמהו ,ת.םזיה ,תי.ןלהנמה ,ה.קיפמה :םייזכרמ תונונגס4 הנומס'גידא

.ותולהנתה ןפוא תא ונייפאי םייטננימודה תונונגסה ,תונונגסה לכ םייובח םדא לכב

.תונונגסה4 לכ תא הכירצ הצובק- ונל המודה תא שפחל הייטנ ונל שי

.ףתושמ סרטניאו ןומא סיסב לע- הז תא הז ומילשי רשא ,תונונגסה לכמ םישנא ויהי יביטקפא תווצב

.םהילא תונפל ךיאו םהמ תופצל המ- הצובקה ירבח ןיב תברקמ תרושקת רשפאי ןונגסה יוהיז



 תוגהנתהלו לוהינל ימלוע החמומ אוהס'גידא קחצי רוספורפ
PAEI-ה לדומ .ומש לע היורקה לוהינ תייגולודותמ לעבו תינוגרא

 םייזכרמ הדובעו לוהינ תונונגס העברא טטרשמס׳גידא לש
.םינוגראב דוקפת תויצקנופ וא/ו םילהנמ ,םיגיהנמ לש םיירשפא

עקר



PAEI לדומ
םיגיהנמ לש םיליפורפ יופימל

A EP I
ה.קיפמה תי.ןלהנמה ת.םזיה ת.ללכתמה



AE PI
טסיעוציב

עיקשמו רוסמ דבוע ,יטמגרפ ,ישעמ

והשמ השוע ןמזה לכ

היישעל תטלחומ תורסמתה

ןורחא אצויו הדובעל ןושאר אב

"..ידמ רצק דימת םויה"

"..בוט רתוי הככ השק רתוי הדובעה המכ"

"הליחת השעמב הבשחמ ףוס"

יפיצפסו דקוממ עדימ ףידעמ

"ןמז זובזב הז תובישי"

••••••••••

ה.קיפמה
Producer



AE PI
ןלהנמ ,לעופל איצומ

ןגרואמו רדוסמ ,יתילכת

ןרמש ,בשוחמ ,ריהז ,יטיא ,ןגרואמ

יתטיש

ההובג חוקיפ תמרב ולשו עוגר דרשמ הצור

תומייק תוטלחהל דמצנ

םישדח חוקיפ יעצמאו םיספט בהוא

"תוריגמ"ל םיאשונ סינכהל הטונ

םיעובק םידעומב תובישי ףידעמ

ןמזב בזועו ןמזב עיגמ

••••••••••

תי.ןלהנמה
Administrator



AE PI
תויורשפאו תונויערמ חדוק וחומ ,יתיזזת

והשמ השוע ןמזה לכ

םינוכיס חקול

שגרמ ,יטמזירכ

ןוזח לעב

םלוכ ינפל םירבד האור

תובישיב יזכרמה רבודה כ"דב היהי

ןחכו

יתריצי

בוזעי יתמו עיגי יתמ עודי אל

••••••••••

ת.םזיה
Entrepreneur



AE PI
רוטרגטניאה

תולועפו םדא ינבללכתמ

תורשפו תומכסה שבגמ

םישנא לש תונויערללכתמ

םישנאל ןווכמ ,שיגר ,יטפמא ,ןיבמ

תינוגרא הקיטילופ

יתצובק סוזנצנוקב תוטלחה תלבק שפחמ

םישנא םע "דחי" דבוע

הבשקה ,תונלבס

ךירצש יתמ אצמנ

••••••••••

ת.ללכתמה
Integrator



תימצע הדובע

:ינאש סופיטה

ילשתוכנה רוזא
?דובעל יל השקו לברוסמ ימ םע

ילשתוחונה רוזא
?דובעל יל לקו חונ ימ םע



תוצובקב הדובע :םיסופיט ןיב שגפמ
 םירגתאה ויהי המ ?A תא שגופP סופיטשכ ,לשמל הרוק המ :םייחהמ היצאוטיס לע ובשח

...?תיבטימ תרושקתלו החלצהל תוחתפמה המ ,?םהינש ןיב הדובעבו תרושקתב
A+P, A+I, A+E, P+E, P+I, E+I: :תוצובק6-ל קלחתנ

A

EP I
ה.קיפמה

תי.ןלהנמה

ת.םזיה ת.ללכתמה

I
ת.ללכתמה

P
ה.קיפמה

E
ת.םזיה

+++

E
ת.םזיה

A

תי.ןלהנמה

I
ת.ללכתמה

A

תי.ןלהנמה

P
ה.קיפמה

+++



P? סופיט םע םירשקתמ ךיא

P
ה.קיפמה

ידיימל היצטניירוא םע ןקיטקט ,םירבשמב ןיינעתמ ,טסיעוציב :םינייפאמ

ךילא הנפתיש ידכ
ידימ ןורתפ ךירצמה "רבשמ"ל אשונה תא ךופה

ךל בישקיש ידכ
ןגרואמו דקוממ ,רצקו ריהמ היה .ףוסהמ לחתה

01

02



A? סופיט םע םירשקתמ ךיא

A
תי.ןלהנמה

ןוכיסו ריחמ יוניש לכב האור ,םייקה תא רמשל ףאוש ,ןדפק ,ןלהנמ :םינייפאמ

יונישב ןיינע ול היהיש ידכ
הב לופיטה-יא ריחמ תאו להונמ הגירחכ היעבה תא גצה

דגנתי אלו ענכתשיש ידכ
תורוקמ טטצ ,םינותנ גצה ,תישיא תוירחא חק

01

02



E? סופיט םע םירשקתמ ךיא

E
ת.םזיה

ומצע תונויער תא בהוא ,ןוימד לעב ,םזי :םינייפאמ

בישקהל הנפתיש ידכ
םייניע עבראב ותוא סופת

ןיינע הלגיש ידכ
ןורתפה אל ,היעבה תגצהמ לחתה

01

02

ןויערה תא לבקיש ידכ
ףיסוהל וא ןקתל ותוא ןימזתש י"ע ןויערב ףתושל ותוא ךופה 03



I? סופיט םע םירשקתמ ךיא

E
ת.ללכתמה

תיתרבח המכסה שפחמ ,רוטרגטניא :םינייפאמ

ןיינע הלגיש ידכ
ויפ לע רבכ םיגהונהו ןויערב םיכמותה תמישר תא שגדה

יותיעל םיכסיש ידכ
 ךכ לע ול חוודו הבחר המכסה שבג

01

02

ןויערה תא לבקיש ידכ
ךילהתה תא שגדה ,ןויערה תיינבב םיפסונ םישנא ףתש

03



הצובק לש החוכ



!הבר הדות


