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" ןוכיתה םיה  ילדגמ   " ףותישב רודמה 

תילכלכ הסמעמל  דובכב  הנקיז  ןיב  לדבהה  תא  השעיש  םרוגה  םיבר  םירקמב  תויהל  יושע  ידועיס  חוטיב  .דובכב  ןקדזהל 
.דאמ הדבכ  תיתחפשמו 

.ןהיבגל תובושתהו  תוחיכש  תולאש  םכינפל 6  הכובסה  היגוסה  תא  ריהבהל  ידכב 

: סולפ רודמב 60  דוע 

רשוכל םירזוח  ינב ה-80  דודיבה : ירחא 

םירגובמל   תוצלמה   7 תיתנוזת : היגטרטסא  הנורוק  ימיב  תועפוה  תוברת : לע  םירתוומ  אל 

(shutterstock םוליצ : ) תונטקה תויתואה  תא  ןיבהל 

 

הרדגה ידועס : חוטיב  : 1

םא יפסכ  עויס  לבקל  תנמ  לע  חוטיב , תרבחמ  םדא  שכורש  הסילופב  רבודמ   ? ללוכ אוה  המו  ידועיס , חוטיב  ללכב  הז  המ 
תלחממ לבוס  שפנ , שושת  וניה  םא  ידועיסכ  רכוי  םדא  דועיסה , תוסילופב  לבוקמה  יפ  לע  ידועיס ." -" ךופהי ל דיתעב 

: ןהיניב םוי , םויה  תולועפמ  תיצחמ  תוחפל  ומצע  תוחוכב  עצבל  לגוסמ  וניא  םא  ןיפוליחל , וא  היצנמד , וא  רמייהצלאה 
.הייתשו הליכא  םירגוס ,  לע  הטילש  תודיינ , הביכשו , המיק  הצחר , השבלה ,

, םיטרופמה םינוירטירקהו  חוטיבה  הרקמ  והמ  ןיבהל  השכרנש , תיפיצפסה  חוטיבה  תסילופ  יאנת  תא  בטיה  אורקל  שי 
הסילופמ הנתשמש  םוכסב   ) ישדוח יוציפל  יאכז  אהי  אוה  ידועיסכ , רכוה  חטובמה  ןכאו  לככ  .הסילופה  יפ  לע  יוציפ  ןתמל 
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.הסילופב תרדגומה  םולשתה  תפוקת  ךשמל  הסילופל )
חוטיבה םלשמ  התואש  דועיס  תלמג  ןיבל  ומצעל , שכור  םדאש  יטרפ  חוטיב  וניהש  ידועיס , חוטיב  ןיב  ןיחבהל  בושח 
.םדאה לש  דועיסה " תמר   " יפ לע  הדובע ," תועש   " תועצמאב ללכ  ךרדב  תנתינו  ילכלכ  בצמב  תינתומ  רשא  ימואלה ,

חוטיב תרבח  וא  םילוח  תפוק  : 2

תוסילופ יכ  תעדל  ידכ  .שממ  אל   ? חוטיב תרבח  תועצמאב  וא  םילוח  תפוק  ךרד  השענ  חוטיבה  םאה  הנשמ  הז  םאה 
ךשמל בורל  רדגומ , ןמזל  וניה  יוציפה  ונייהד  םולשתה , תפוקת  ךשמב  תולבגומ  םילוחה  תופוק  ךרד  תושכרנה  חוטיבה 
לכל ללוכ -  ) םולשתה תפוקת  ךשמ  תא  רוחבל  ןתינ  יטרפ , ןפואב  תישענ  הסילופה  תשיכר  רשאכ  וליאו , .םינש   5 כ -

.הסילופה שכור  ידי  לע  תמלושמה  הימרפל  םאתהב  תאז  לכ  םלושיש , יוציפה  הבוג  תא  ןכו  םייחה )

תאזו חטובמה , ייח  לכל  יוציפ  םע  דועיס  תסילופ  קוושל  תוטעממ  חוטיבה  תורבח  יכ  תוארל  ןתינ  הנורחאה  הפוקתב  םלוא 
.וז הסילופב  תויחוור  רסוח  לשב  הארנה  לככ 

יתואירבה בצמב  יוניש  : 3

הסילופה השעמל  .טלחהב   ? הסילופה תא  ליעפהל  לוכי  אוה  םאה  ומצעב , תולטמ  עצבל  השקתמ  אוהש  בצמל  עיגה  יבא 
תיב קשמ  לש  תולטמב  רבודמה  ןיא  יכ  ןייצל  שי  .ומצעב  תולטמ  עצבל  השקתמ  םדא  ובש  ראותמה , בצמל  קוידב  תדעוימ 
, השבלה ןוגכ , םדאה , לש  תויסיסבה  תוימוי  םויה  תולועפב  ישוקב  רבודמ  רומאכ , אלא  ןיינעה , ךרוצל  תוינק  תכירעו 

.תודיינ הצחר ,
חוטיבה תרבחל  ידועיס  חוטיבב  העיבת  שיגי  ונייהד -  הסילופה , תא  ליעפי  יכ  ץלמומ  ידועיס , בצמל  םדאה  לש  ועיגהב 

םיכמסמ ףרצל  םיירוב , לע  הסילופה  יאנת  תא  ןיבהל  דואמ  דע  יחרכה  העיבתה  תשגה  םרטב  יכ  ןבומכ , .חטובמ  אוה  הבש 
הפרצל יוצר  ימואל , חוטיבמ  תולת  תכרעה  תמייקו  לככ  ןכו  ידוקפתהו , יתואירבה  יאופרה , ובצמ  לע  םידיעמה  םייאופר 

.תלוזב ותולתלו  ודוקפתל , םדאה , לש  יאופרה  ובצמל  היצקידניא  םיווהמ  ולא  לכ  .ןכ  םג 

תנמ לע  ימואל  חוטיבו  םילוחה  יתב  םילוחה , תפוק  ןוגכ  םינוש , םיפוגל  תונופ  חוטיבה  תורבח  בור  העיבתה  תשגה  רחאל 
.ידוקפתה ובצמ  לע  האלמ  הנומת  לבקלו  חטובמה  תודוא  םייאופר  םירמוח  ףוסאל 

תידוקפת הכרעה  : 4

העיבת תשגומ  םהב  םירקמב   ? תעדל ךירצ  ינא  המו  רמוא , הז  המ  תידוקפת , הכרעה  יל  ךורעל  חוטיבה  תרבח  תנווכב 
, ידועיס ןכא  וניה  חטובמה  יכ  עובקל  תנמ  לע  םיכמסמהו  םינותנה  אולמ  תא  הידיב  ןיא  יכ  הרובס  וזו  חוטיבה  תרבחל 

.תידוקפת הכרעה  ול  עצבי  רשא  חטובמה , תיבל  /ה , אפור וא  תו  / חא וניהש  המעטמ , ךירעמ  חלשת  חוטיבה  תרבח 
תמר תא  ןחבי  ונייהד  חטובמל , תיביטנגוק  הקידב  ךירעמה  עצבי  שפנ , תושישת  לש  עקר  לע  העיבתב  רבודמו  לככ 

.המודכו ןורכיזה  תמר  תא  חטובמה , לש  תואצמתההו  טופישה 

תמר תויסיסב , תולועפ  עצבל  ותלוכי  ךמס  לע  חטובמה  תא  ךירעמה  ןחבי  ידוקפת , ישוק  וניה  העיבתל  עקרהש  לככ 
.תולאש תליאשו  ןכו  תיללכ  תומשרתה  ובצמ , תניחב  ידי  לע  ןה  תאז  לכ  תלוזב , תוקקדזהה 

תיביטקאורטר הלעפה  : 5

תא ליעפהל  רשפא  םאה  .חוטיב  השעמל  הל  שיש  ונל  עדונ  תעכ  קרו  ידועיס  בצמב  תאצמנ  ימא  םינש  המכ  ךשמב 
תוסילופב ונלוכל , העודיהו  קוח  יפ  לע  העובקה  םינשה  עבש  תב  תונשייתהה  תפוקתל  דוגינב   ? תיביטקאורטר הסילופה 

.דבלב םינש  שולש  הניה  תונשייתהה  תפוקתו  הנוש , אוה  בצמה  חוטיב 
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.תובר םינש  ינפל  רבכ  ידועיס  םדאה  םא  םג  םויה  עובתל  ןתינ  ןכלו  םוי  לכ  תשדחתמ "  " דועיס תסילופב  העיבתה  תליע 
םדאו לככ  השחמה , ךרוצלו  תורחא  םילמב  .ופלחש  םינש  שולש  דע  תיביטקאורטר  הסילופה  תא  ליעפהל  ןתינ  ינש , דצמ 
שמח רובע  יוציפ  לבקל  לכוי  אל  אוה  םינש , שמח  הזמ  הז  ידועיס  בצמב  יורש  אוה  ותנעטלו  םויה , ידועיס  בצמב  אצמנ 

.ופלחש םינשה  שולש  ךשמל  קר  אלא  ופלחש , םינשה 

, הלומ תויובתכתהו  חוטיבה  תרבח  לא  העיבת  וליאו  תונשייתהה  ץורימ  תא  תרצוע  העיבתה  תשגה  קר  יכ  שיגדהל , בושח 
.תונשייתהה ץורימ  תא  תורצוע  ןניא 

הריטפ ירחא  םייוציפ  : 6

ןיגב יוציפל  יאכז  םדא   ? הסילופה תא  ליעפהל  רשפא  הז  בלשב  םאה  .חוטיב  ול  היהש  וניליג  רטפנ  יבאש  ירחא  קר 
.ותריטפ דעומל  דעו  ידועיסל  ךפוה  אוה  ובש  םויהמ  הלחש  הפוקתב  דועיסה  תסילופ 

לככ דועיס  תעיבת  שיגהל  ןתינ  ידועיס , היה  ןכא  אוהו  דועיס , תסילופ  התייה  חטובמל  יכ  הריטפ  רחאל  הלגתהו  לככ 
רבעמ יוציפ  לבקל  היהי  ןתינ  אל  תואכז  היהת  ןכאו  הדימב  רומאכ , רשאכ  ידועיס , ותויהב  םיכמותה  רבע  יכמסמ  םימייקו 

.ופלחש םינש  ל-3 

ןיד יכרוע  דידי  דוד  דרשמב  ישילשה  ליגה  תויוכזב  םיקסועה  רכב , - תכומרו לטימו  דידי  דוד  "ד  הוע םניה  םיבתוכה 
ןוירטונו 

 

 

תורגבתהה   ליגל  תורזוחש  תותבסב  ופצ  אירב : קוחצ 

ןוכיתה םיה  ילדגמ  ףותישב  רודמה 
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