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 תיתרבח תישגר ןסוח תצובק

 םישוחה תשמחב ןסוח

  באז תעבג ח"פש לש םיגולוכיספה תווצ י"ע רבעוהו חתופ בתכנ לוקוטורפה

 

 ומע איבה םינורחאה םישדוחה תרשעב םלועה תא דקופה ימלועה הנורוקה רבשמ : לנויצר

 רעונו םידלי. םייתואירבהו םיילכלכה םירגתאה דצל םייתרבחו םיישגר םיבכרומ םירגתא

 הב תואיצמ ורצי ולא תורזוח תוקספה. רפסה יתבל העגהה תא אלמ ןפואב וא תיקלח וקיספה

 תופתושה .רענלו דליל ןימזה דיחיה ישגרה ןגועה התיה הכורא הפוקת ךשמב החפשמה

 םצמטצה הב םייתועמשמ םירגובמ םעו תיכוניחה תכרעמה םע  בורקה ימוי םויה רשקהו

 התצחנ התיכהו השלחנ ותתיכל דלי לש תיתצובקה תוכיישה .םלענ טעמכ םיתיעלו

 להנל ושרדנ םידליו עטקנ בורקמ םיוושה תצובק םע שגפמ לש תורידסה ,תולוספקל
  .דסוממו יבקע ךוישו תכמות תכרעמ אלל םהירבח םע םירשקה תא תיאמצע

 בצמב רבעב יתרבח וא ישגר ישוק ווחש םירענו םידלי םג ומכ תורענו תודלי שגפ הז בצמ

 היסרגר תווחל ויה םייושע ליג םאות ןפואב ודקפת רבעבש תודליו םידלי םג .ינוכיסו עיגפ

  וז תבכרומ הפוקתב החפשמב םיידוחיי םירגתא רואל

 לע תיתועמשמ הדפקהו תרבגומ תיאופר הדרח .הסנכה ןדבא סיסב לע ילכלכ חתמ

 הרוהה לש תלוכיה תא םצמצש יתחפשמ רחא רגתא לכ וא ףירחהש יגוז חתמ ,תורגתסה

 ושקתה בשק תוערפהו הדימל תויוקל לש עקר םע םידלי .וידליב תרכינ הכימתל יונפ תויהל

 תוכיישבו  תוהזב הז ביכרממ וטמשנו קוחרמ הדימלל םיפתוש תויהל בור יפ לע הארנ ךכ

 הצובקה .ירפס תיב יופימו רותיאו םייתכרעמ םינעמ בייחמ הז באוכ בצמ . םידימלתכ םהלש

  לופכ הדיקפתש הצובק איה הז לוקוטורפב תעצומה
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 הב ת/פתתשמ לכ לש ישגרה ןסוחה תא קזחל .א

 .תישגרהו תינפוגה המרב םינימז חוכ תורוקמ לע תונעשהלו תודדומתהל םילכ תקנעה .1 

 . ףתתשמה לש היצזילטנמהו היצקלפרה תלוכי תרבגה . 2

 הבשקהו חישל תלוכיה תקמעה  .3

 )playfulness ( תופתושו תיתרבח האנה יביכרמ תבשה .4

 יעוצקמו בורק םוקממ שוגפל תרשפאמ איהש ךכ יתיפצת יפוא תלעב איה תפסונ הרטמ .ב

 רבודמ םאה  ןחבאל תרשפאמ הצובקה. יתרבח ישגרה םבצמל ששח שיש תודליו םידלי

 י"ע תכוותמו תנבומ תוליעפ ףתתשמל תשגנומשו ךשמתמה םוריחה בצמל תנבומ הבוגתב

 ינוציח וא ימינפ ףסונ ןכסמ ביכרמ ןאכ שיש וא ,וליעפ קלח הב תחקל לגוסמ אוה לופיט שיא

  .ךוויתב םג תיתרבח תופתתשה םויכ ונממ ענומו ) וכו העיגפ , ןואכיד ( ואולמב רתוא אלש

 הרבעה קודבל ןתינ תומאתה םאש ןבומכ םיפתתשמ שש דע עבראל המיאתמ הצובקה
 םידליל תומאתה תושעל ןתינ .ו ה תותיכ רובע ןנכות לוקוטורפה .רתוי הלודג הצובקב

 לש המאתה השרדנ םינב תצובקב .תונב לש תוצובק שולשב החלצהב הסונ .רתוי םיריעצ

 הסונ אל .תופסונ תולעפה אלל חישו החיתפ תלועפ כ"דב התיה ז התיכבו .תויוליעפהמ קלח

  .םוזל םגו ץוח ישגפמל המיאתמ תינכותה .תברועמ הצובקב םויה דע

 םיפתתשמה .הלהנההו רפסה תיב תצעוי םע םיכרצ לש יופימ םייקל .הצובקל הנכהכ יוצר

 .העגה לע תופכל וז הפוקתב וננויסינמ דואמ השק .ךכב ןיינועמש ימ תויהל םיכירצ הצובקב

  .דדועלו רזחל ןבומכ ןתינ

 תצלמומ .רצוקמ ינופלט קטניא וא הצובקה ידלי ירוהמ דחא לכ םע אלמ  קטניא םייקל ןתינ

 יביכרמבו תדמלנה הפשב ףתשל תנמ לע הצובקה ירוה םע םייתש וא תחא םוז תשיגפ

  .לנויצרה

                                                  .יטקדידוכיספ יפוא ילעב םניא םישגפמה :םויסל הרעה#

 תדימל לש הינבה םישגפמל ףרצל ןבומכ ןתינ .חיש -הלועפ– היווח לע םיססבתמ רקיעב םה

 . וכו . ץחל דמ ,תומישנו היפרה .תישגר הפש ,דחאמ ר"שג ,םיבאשמ לגלג: ומכ ןסוח יגשומ

 םיבושח ינאטנופסה חישה םג ומכ דחיהו תוסנתהה וזה תעב יכ  ח"פשב ונשגרה ונחנא

  .ומשייל השק תוסנתה אלל לבא םייח ירושיכ ירועישב םעפ אל ןתינ עדיה יכו . עדיהמ
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 – היארה שוח   ןושאר שגפמ

  שגפמה תרטמ

  הייארה שוח תועצמאב הצובקה לש גנינייו'גו םומיח , תורכיה .1

  יביטקלפר חיש לש ותישאר .2

 הצובקה יללכו תולובג גניטסה סוסיב .3

 תונווגמ ויהיש דיפקהל בושח תורחא וא רדניק תציב לש רשפא ( תורוטאינימ 7-10:םירזע

 קבד םיירפסמ םישוט םינותיע , םיפד , )ישגר םשורו לדוג הארמ תניחבמ

 :ץר רדס

 החיתפ קחשמ .1

 םהלש רדסבו ןהב םיננובתמ  םיפתתשמה. הרושב תורוטאינימ רשע דע עבש הביצמ החנמה

 הקד ךשמב

 דחא טרפ םימילעמו םוזב הייארה הדשמ תאצוי  וא שגפמהמ  תאצויש הדלי תרחבנ

 םיבבס רפסמב םיקחשמ .רסח המ תוהזל הכירצ תפתתשמהו הרושהמ

  רוחבל וא  םיפתתשמהמ תחא לכמ תשקבמו המצע תא הגיצמ החנמה -תורכיה .2

 תבהוא איהש תיבב רבד וא הדוקנ רוחבל םוזב הז םא וא המצע תא גיצהל הכרדו הרוטאינימ

  המצע תא גיצהל וכרדו הצובקל ותוא תוארהל וב ןנובתהל תוארל

 לכתסהל ונלש םישוחה ךרד דמלנ ונלש תושיגפב. הנושאר םעפ תושגפנ ונחנא םויה - החנמ

  ?םישוחה םהמ תועדוי ןתא . םישוחה לע ןעשיהלו קזחתהלו םירחא לע ונימצע לע

 

 םלועל ונלש תונולחהו תותלדה ומכ םהש ונלש םישוחה לש ןורתיה .רתויש המכ םיריכזמ

 וא ךלנ וילאש םוקמ לכב ונתא םיאצמנ םהו ונכותב םגו ונביבס הרוק המ םיריכמ ונחנא םכרד

 J הדומצ הרזע דימת ונל ויהי םהב רזעיהל דמלנ םא . ץוחבו תיבב ,רגסב .ראשינ ובש
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  םייתמאה םייחב תיארנ ינא ךיאו םוזב תיארנ ינא ךיא .תיזכרמ המישמ ..

 םי'זאלוק ינש םינותיעמ קיבדת וא םיימעפ המצע תא רייצת תחא לכש הצובקל עיצהל ןתינ

 רוזעל ידכ םוזב תיבב תוריציה תא םיניכמ םא וישכע הלשו הנורוקה ינפל וא םוזה ינפל הלש

  שומישל ירשפא רזיבא לכש ןיבהל םיפתתשמל

  םיינועבצ םיפד םישוט םינותיע 'זאלוקה רובע

 .המימוטנפל רובעל ןתינ זאלוק תריציל דויצ םמצעל ןגראל  םישקתמ םיפתתשמהש הארנ םא

  הנורוקה ינפלמ ףוצרפו םוזב איהש הלש ףוצרפ ביצהל הכירצ תחא לכ

 הז המ יל ריבסת . םירצותה תגצה ןמזב הצובקה ידלי ןיב יביטקלפר חיש דדועל בושח .4

 וישכע וזה הנומתה -ףוצרפה רמוא הז המו . תעגעגתמ תא המל ?הנורוקה ינפל ךליבשב היה

  תוידוחיי וא םיפתתשמה ןיב ןוימד שי םאה'? ילילש לוכה םאה

 ךותמ .הבשקה לע הצובקל אימחהלו ומצע תא ריבסהל חילצמ ףתתשמשכ אימחהל בושח .5

  הצובקה יללכ תא רצייל ןתינ חישה לגעמ

  בישקהל השק היהש יתיאר וא תבשקהש יתחמש שממ זא .6

 ונלוכש ידכ . ףתתשהלו ףתשל חונ שיגרי דחא לכש יל בושחו.....העשב.. ימיב שגפנ ונחנא

 םא . יתעדמ הנוש דואמ אוה םא םג רמאנה תא דבכמו הזל הז בישקנש בושח חונ שיגרנ

 םג ןתינ  הצובקה לש פאסטווב ףתשל םינמזומ עובשה ךלהמב הצובקב והשמ דיגהל וצרת

 ונתאמ קלחש הבזכא וא בצע סעכ לש תושגרל םג בישקהל הסננ . יטרפב ילא תונפל

  . הזה ןמזב םישיגרמ

  אבה עובש תארקל תיב ירועיש םוכיסל

 םיעיגרמ וא םיחמשמו םהב ןנובתהל תבהוא איהש ץוחב םירבד ינש תאצומ תחא לכ .1
  התוא

 השיגפה תארקל ותוא תרמושו עגריהל הל רזועש תבהוא איהש ריש תרחוב תחא לכ .2

 האבה
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  העימשה שוח – ינש שגפמ

  תורטמ

 םיפתתשמה ןיב תורכיהה תא קימעהל 1

  ןסוח לש באשמו ישגר באשמכ העימשה שוח תא ריכהל .2

  היצקלפרו ישגר חיש דדועל .3

  היתפמאו דוהדה הליעפ הבשקה לש םייתצובק םיכילהתב ךומתל .4

 בוט לוקמר םע דחא רישכמ תוחפל וא םישרדנ םה םינופאלפ שי םיפתתשמל םא םירזע

  תשרל רוביחו

  ץר רדס

 שוגפלו הצוחה לכתסהל רשפאש ונרכזה .היארה שוח תא ונרכיה הרבעש םעפב יה -החיתפ

 רבוע המ ונל הרוק המ תוארלו ונימצע ךותל המינפ לכתסהל םגו םיבהוא ונחנאש תוארמ

 ?עובשה וב ןנובתהל התנהנ איהש הארמב ףתשל הצור יהשימ ונילע

      ....ה שוח לע רבדנ םויה

 ונל םירזועש תולוקו םילילצל בישקהל תולוכי ונחנא העימשב םג העימשה לע רבדנ םויה

  ונימצעל בישקהל תולוכי םג ונחנאו ונתוא םיסיעכמ וא םידיחפמש םירבד עומשל םימעפלו

 קחשנ ואוב

 לק הז םאו רשע דע רופסל ףתתשת החנמהש רשפא םייניע תמיצעב םיכירצ םיפתתשמה

 .תרמוא היינשהש רפסמ לע תרזוח תחאש ילבו םהיניב םאתל ילב ףצרב םירשע דע ידימ

  םיחילצמש דע םיבבס רפסמ םישוע

  ?םכרות יתמו רבדל אל יתמ םתעדי ךיא ?חילצהל ףוסב ןכל רזע המ -רצק ןויד

   . טקשל םג בישקהל םידמול םישנא .בל תמושת תשרודש הלועפ איה הבשקה

  הצובקב דחי ותוא םיעמושו תבהוא איהש ריש רחוב ףתתשמ לכ תיזכרמ  תוליעפ
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 יתמ הל ריכזמ אוה המ רישב בהוא אוה המ ףתתשמה תא םילאוש רישה תעמשה ירחא

 לע שדח ודמל ןה המ םילאוש םירחאה םיפתתשמה תאו . ימ ךרדו הנושארל ותוא העמש

 לע רבדלו לזלזמ אלו דבכמ אוה הריחבל סחיהש אדוול בושח . םדוק ועדי אלש ןהלש הרבחה

 הריחבו ישיא םעט

 ומכ תבשל לש לוקה יצבק ךותמ הרצק לוק תייצטידמ דחי לגרתל ןתינ ןמז ראשנ דוע םא

  . ונתוא ביצעהל וא חור בצמל ונל רוזעל הבשקהו הקיסומ לש תלוכיה לע רבדלו . עדרפצ

  יל רזעש ריש עובשה ךלהמב הצובקל חולשל  תיב ירועיש
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 שושימה שוח -ישילש שגפמ

 :שגפמה תורטמ

 הצובקב חישהו הבשקהה תולוכי סוסיב .1

 תויקחשמו האנה .2

  תושימג לע שגד ךות םיישיא ןיב םיסחי לש םימוחתב תיביטקלפרה תלוכיה תקמעה .3

 םיקיר רטיל יצח םיקובקב .חמק תליבח .םיפתתשמה רפסמכ םייתוכיא םינולב :םירזע

 תוקבדמ וא ןיילטרא שוט םג איבהל ןתינ . A4 יפד .החנמלו ףתתשמ לכל דחא םישביו

 תובובו  םירמוח ,םידב רפסמ םוזב אלו ביילב םייקתמ שגפמה םא םג איבהל ןתינ .םייניע

  תויתוורפ

 ץר רדס

 םאה ? עגריהל ידכ םילילצ וא הקיסומב עובשה השמתשה יהשימ םאה ?ןכמולש המ :החיתפ

  ?התוא ןבצע וא הל בוצע היהש אוהשמ העמש יהשימ

  שוחינ  . ..ה שוח לע רבדנ םויה

  שושימה שוח

 וב תעגל - ותוא ףטלל הל םיענש ץפח בחרמב \ תיבב תשפחמ תחא לכ : הנושאר המישמ

   הביבסהמ ביילב שגפמב תיבהמ םוזב .הצובקה תא תפתשמו

  ?שדח -ןשי ץפחה םאה

  ?השק - ךר

  ?קלח - יתוורפ

  )תיבהמ ץפח הזש הרקמב ( ? ןכלצא הזה ץפחה יתממ

 ךרד איה םלועה םע ונלש תרושקתה בור תוקוניתכ ונלש ינושאר דואמ שוח אוה עגמה שוח

 ונחנא טאל ,טאל . בוט רתוי םתוא שיגרהל ידכ םיצפח הפל םיסינכמ וליפא םידלי עגמ

  םילימ קר אלו עגמ םג םיכירצ ונחנא ןיידע . םילימל ונניב תרושקתהמ קלח םיפילחמ
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 יהשימ םא ( קוביח ךירצ רקיעב םישק םיבצמב םימעפל .םיענ עגמו  םומיח , קוביח םיכירצ

  . םיענ אלכ עגמ םיווח ונחנא םימעפל .הל רזעש קוביח לע  )ףתשל הצור

 ? הל עירפהש עגמבו הל רזעש והשמב ףתשל הצור יהשימ

  שימג רמ תנכה : תוליעפ

 ימ לש קובקב לש הייפ ךותל םיסינכמ הרצה סונוקה תייפ תא .a4 ריינמ סונוק הניכמ הדלי לכ

 אלממ חמקהש םיאורו ריינמ סונוקה ךותל חמק םיכפוש . שבייו קיר רטיל יצח לש הלוק -ןדע

 תא םישיבלמ קובקבה תייפ לע .סונוקה תא םיאיצומ חמקה יולימ רחאל . קובקב יצח תוחפל

 אלש ךכ קובקבב ןולבה תייפ לש הזיחאה תא קדהל םיסנמו ) יתוכיאה (  ןולבה תייפ

 ךירצ ( ןולבל קובקבהמ רובעל חמקה תא םידדועמו םיכפושו קובקבה תא םיכפוה . םמורתת

 תייפ תא תונידעב םיריסמ חמקה בור תכיפש רחאל . )ןולבה תחיתמב עייסל תצק םימעפל

 טרא שוט וא תוקבדמ םע ןתינ . חמקה ףוסל דומצ תיסחי ןולבה תא םירשוק קובקבהמ ןולבה

  םייניע רייצל ןייל

 רקיעהש ריהבהל בושח . הטושפ אל המישמ יהוז . לוכסתל ןכומ תויהל ךירצ . הרעה

 לוכיש דגבב דייטצהל ךירצש ךכ ךפשיהל לולע חמקה .הדובעה ןמזב וזב וז רזעיהלו ךילהתה

  ךלכלתהל

  ןויד

  .ונממ םיצורש המל םאתהב הנתשמ אוה ? שימג רמב דחוימ המ

 ומכ ירמגל ראשיהל וא שמגתהל בושח הרבח לומ םאה ?יתמ ? תונתשמ ןתא םג םאה

 לכות הצובקהש איה הפיאשה הז בלשב ?תיתמא אל תויהל הז שמגתהל ? הלחתהב תייהש

 הלעמו תוקד רשעכ ךרואל ידדהו יתועמשמ ןויד קיזחהל

  תיב ירועיש

 םתטלחהש המ םע םתראשנ יתמו םכמצעב והשמ םתינישו םתשמגתה יתמ בל ומיש.1

  הלחתהמ

 רקוב תחוראל תובהוא ןתאש םינוכתמ לע ובשח אנא אבה עובשל .2
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  םעטה שוח -יעיבר שגפמ

 תורטמ

 םיפתתשמה ןיב תורכיהה תקמעה .1

 תיקחשמו תישוח האנהו היווח .2

 חיש תולוכיו תויביטקלפר תולוכי לוגרת .3

  הצובקב םויה דע ודמלנש םינכתה סוסיב .4

 ךירצ ביילב שגפמ םימייקמ םא .ביילב וא םוזב םייקתמ שגפמה םא טילחהל שי : םירזע

 תויגוע לש טושיק וא דלוקוש ירודכ אמגודל ( תוישיא תונמב ותוא ןיכהל ןתינש ןוכתמ רוחבל

  םיישיא הדובע ילכו םיוסמ ביכרמ איבהל ףתתשמ לכמ שקבל בושח )תונכומ

 תחוראל בוהא ןוכתמ רוחבל םיפתתשמל ריכזהל שי שגפמה ינפל םיימוי - םוזב םייקתמ םא

 םע רבדל ךרטצנש םיפתתשמ שיש תויהל לוכי .תיבב ולש םיכרצמה תא שיש אדוולו רקוב

 רשפאל וא ףתושמ ןוכתמ רוחבל ןתינ .הב וכמתיו וזה תוסנתהה תא םהל ורשפאיש םירוהה

 בוהא לכאמ ןיכהל דחא לכל

 ץר רדס

  םעטה שוח לע רבדנ םויה -החיתפ

 כ"חא .וילע בוהאה לכאמה תא קעצי דחא לכ רופסל םייסאשכו שולש םייתש תחא דיגא ינא

 וליפא םעטב תופדעה שי ונלוכל . ורמאש עמש אוה םילכאמ הזיא ףדב בותכי דחא לכ

 הפ ויה חטב ןיידעו ישיא ונלש םעטה שוח תמאב יכ . חכוותהל ןיא חיר לעו םעט לע םירמוא

  .רבד ותוא םיבהואש םיפתתשמ

 ?הנממ םתינהנ יכהש החוראה תא םתלכא יתמו הפיא : הלאש

  ? ויה הנורוקה ינפל ?תופתושמ תוחורא שי םכלש תיבב םאה : תפסונ הלאש

 ןוכתמה תא וא ( ןנכת אוהש ןוכתמה תא ןיכהל ליחתי דחא לכ. ףש רטסאמל וישכעו בוט

       ..חבטמב והשמ םג ןיכי אוה ליבקמב םא היהי דמחנ םרוז החנמה םא )רחבנש ףתושמה

 -בשחמה תא ומיש ?שחנל הסננש וא םיניכמ םתא המ תולגל םיצור )םוזב שגפמהשכ (

 םיליחתמו הנכהה תוארוה תא םינתונ .ביילב שגפמהש הרקמב .תוארל לכונש ךכ ןופלטה

  הזש םירקמב םג רשפא .הצובקה ירבח ןיב ינאטנופס חיש דדועל ןוכנ הזה בלשב .עצבל
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 דחא ףתתשמ םע ןוזמ ןיכמ ףתתשמ לכש ךכ שארמ ןונכתב תוגוזב וז תוליעפ רוציל םיאתמ

  . ףסונ

 הנוזתב הנתשה והשמ הנורוקה םע וישכע. חחושל ןוכתמה לע הדובעה ךלהמב רשפא

 הפוקתב האירב הליכא לע רומשל השקש םישיגרמ םירוה םגו רעונו םידלי הברה .?םכלש

  ?םכלצא הז ךיא ?וזה

 םהשכ םישנא הברה .הליכא ילגרה יבגל יטופיש אל תויהל ליבקמבו הנוכנ הנוזת דדועל ןוכנ

 רשפא .בוט רתוי שיגרהל ידכ  לוכאל והשמ וא קתממ לע םינעשנ םיממעושמ םתס וא םיבוצע

 םג הז םימעפ ידימ רתוי הז תא םישוע םאש ורכזת לבא קתממב ונימצע תא קנפל םעפ ידימ

 תתל רשפא .המישמה ירצות תא םיגיצמ .דחוימ ךכ לכ תויהל קיספמ םגו אירב אל תויהל לוכי

  םירצותה לע רחאל אימחהל דחא לכל רשפאל .תפתושמ הליכאל ןמז תצק

 ונל רוזעל םילוכיש ונרביד וישכע דעש םירבדב דחי רכזנ ואוב וישכע ונעבשו ונלכא בוט

 .. רתוי בוט הביבסה תאו ונימצע תא ריכהל ונל רוזעל וא םיבוצע םיממעושמ ונחנאשכ

 םימדוקה םישגפמהמ םירכוז םתא המ ט'צב דחא לכ ובתכת

   ףד לע בותכיו השקשכ וילע ןעשיהל ןתינש דחא רבדב רכזיי ביילב שגפמב דחא לכש וא

 לכמ ,תגצמ וא רטסופ ןיכנ  םויס תארקלש ידכ .הנורחאה ונתשיגפ היהת וז האבה םעפב

 ?התיכב הרבח רועישב ילוא .?תגצמ -רטסופה תא גיצהל םיצור םתייה ימל .ונדמלש םירבדה

 םילוכי ונלש םישוחה ךיא ?תגצמב בותכנ המ . םכממ םיריעצ םידליל וא ?החפשמל ילוא

  ? וזה הפוקתב ונל רוזעל

 תא בותכי  הצובקהמ דחא ףתתשמש בושח . וביחרהו םיפתתשמהמ תובושתה תא ופסא

  הצובקה לכ רובע רומשו םירבדה

 הנומתב , הפי םוקמב הצוחה  ןנובתהל ,וישכע שיגרמ ינא המ תוארלו המינפ ןנובתהל -היאר

 רוכזל יל בושחש םיבצמ וא בהוא ינאש םירבד םלצל ,רייצל .עיגרמ הארמב  ,םיבהוא ונחנאש

 תוסנל .רבחל בישקהל .בהוא ינאש םישנא םע רבדל . תחמשמ הקיסומל בישקהל -העימש

 ןוימדל וא טקשל הבשקהו היצטידמ . ילש תובשחמה םע ןמוי בותכל רשפא . ימצעל בישקהל

 ךרדומ
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 תעגל בהוא ינאש והשמ וא והשימ םע לברכתהל ,בוהא םדאמ קוביח לבקל וא תתל -שושימ

 תוחשל וא חלקתהל .וב רוציל ןתינש רחא רמוח לכ וא ץע וא הנילטסלפ םע והשמ ןיכהל  .וב

   םימב

 דומלל ,םירחאל וא ימצעל החורא ןיכהל ,םיעט והשמ לוכאל: םויה ונפסוהש המ  ןבומכו

   ונימצעב ותוא ןיכהל תוסנלו החפשמהמ תומדמ בוהא ןוכתמ שקבל ,שדח והשמ לשבל

  םידיחי \ )םיאתמ הז םא ( תוגוזב .תיב ירועיש

 םהשכ רזעיהל ןתינ םישוח הזיאב תרפסמש רטסופ וא תגצמ ןיכמ דיחי \ גוז לכ .1

 בלשל ןבומכ ןתינ ,ךכ םישיגרמשכ שמתשהל רשפא המבו םיבוצע וא םיינבצע

  .הצובקב דחי ןאכ ונדמלש םירבד םג לולכל תגצמה לע  .םינוטרס

 םתיא קולחל םיצור ויה םהש )וכו , החפשמ ,התיכ ( הצובק םיאצומ דיחי וא גוז לכ .2

 ףתשלו תגצמה תא

 .תגצמה תא ןיכהל תושיגפה ןיבש עובשה ךלהמב הצובקה תא רכזתל בושח .#

  הכרדהל וא תולאשל םינימז תויהלו
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  -חירה שוח – ישימח שגפמ

 ףתתשמ לכל תוליעפ תוכרע תאבה בייחי םוזב שגפמ . ביילב םייקל ןתינ הז שגפמ #

 התיבה

 שגפמה תרטמ

  ךילהתבש ןדבואהו ךרעה לע , הדירפ לע יתועמשמ חיש רצייל .1

   רחאל הניתנ דודיע ךות תולגוסמו תויכשמה תשוחת רשפאל .2

  םישוחה תססובמ ןסוחה תסיפת תא עימטהל ךישמהל .3

 דע םיינש ,.גפוס ריינ .םיפתתשמה רפסממ לופכ רפסמב םינטק םיפוקש םינוקובקב : םירזע

 הז ןמש – .הצובקה לדוגב יולת -םידקש ןמש וא הבחוח ןמש לש םיינוניב םיקובקב עברא

  תוחירב םיירתא םינמש רפסמ .םשובה ףוג שמשמ

                                               דרו , בלחס , ילורנ , םייל ,ןומיל, רדנבל ,ןימסי ,טנומגרב :-םיהובג

 גנלי-גנלי ,טקסומ זוגא, םוינרג ,ןרופיצ -םייעצמא

  בוזא , לינו ,גומלא , ילוצטפ ,ןומניק ,זרא -יסיסב

  םינוקובקבה טושיקל תונטק תוקבדמ , הנתמ טרס .רתוי וא גוס לכמ םיינש רשפא

  .ץר רדס

 דחי ונפסאש עדיה תא ריבענ ימל טילחנו ןתנכהש תוגצמב דחי ןנובתנ השיגפה ףוסב

 ןמז ונל היהש החמש לבא תעגעגתמ תצק רבכ ינא ,ונלש ןורחאה שגפמה והז .הצובקב

 תושוחתל ףוקיתו הבשקה ( הנורחאה םעפה וזש הז יבגל םישיגרמ םתא ךיא .ריכהלו דומלל

 ? )תונושה

 קתפ המרעהמ ףולשת תחא לכו םיקתפה תא לפקנ .קתפב המש תא בותכת תחא לכ וישכע

 המשש הרבחל תודוהל שקבתת םש הלביקש תחא לכ שגפמה ףוסב .המש םע אל אוהש

  .וננוכתת זא . הצובקב הנממ הדמל איה המ בושחלו לרגוה
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 חירה שוח אוה םויה וילע רבדנש שוחה

 תחא לכ ךיא .ןתביבסב םירבד םיחירמ אל טעמכש םירחאו תוחירל םישיגר רתויש םישנא שי

  .?תוחירל סחיב םכמ

 תוחיר םירכוז םימעפל ונחנא . ונלש תונורכיזל רושק דואמ ונלש חירה שוחש ואצמ םירקחמב

 לכונש תוחיר םע היהי ונלש ןורחאה שגפמהש יתיצר ןכל .ונחכש רבכש םישנא וא תומוקממ

 ...... םייתסת איהש ירחא םג הצובקה תא רוכזל

 יגוס תשולש ןיב םיבוליש רפסמ תרציימ איה . גפוס ריינ תלבקמ תפתתשמ לכ :תוליעפ

 המכ . הל םיאתמ יכה תוחיר בוליש הזיא הטילחמו גפוסה ריינב תונוש תוניפ לע תויצמתה

     תויצמתה לש תומרהמ תחא לכמ ךרעב הווש תופיט רפסמ אוה סחיה .תיצמת לכמ תופיט

 םינוקובקב ינש לבקמ ףתתשמ לכ . ישיאה ןוכתמה תביתכ רחאל . )סיסב יעצמא הובג (

 תא ףיסומו )םידקש וא הבחוח ( סיסבה ןמשב יעבר תשולשה דע ולש ןוקובקבה תא אלממ

 תומיאתמ תוקבדמב ןוקובקבה תא טשקל ןתינ .ןוקובקבה תא קוקפל בושח ןבומכ – תויצמתה

 .וביבס הנתמ טרס רושקלו

 םג םתראשהש בושחש םיבשוח ןתא המל ?ןתנכהש ףסונה םשובה תא תתל וצרת ימל

 הצובקב דיגהלו םירבדה תא ףוסאל ןתינ ןוידה רחאל ? םתתנ קר אלו םשוב קובקב םכמצעל

 םיאורו םיעמוש ונחנאש המל ונלש תושגרל . ונימצעל בישקהל בושחש דומלל וניסינ וזה

 רפסל ךרד יל היהיש בושח . ימולש המ ועדיי םירחאש בושח .בושח הז . םינפבמ םישיגרמו

 , החפשמה ונלש הביסבש המ תא שיגרנו ןנובתנו תולוקל ישקנש בושחש םג ונדמל .םהל

 םישגפמהמ ואצתש יתיצר ןכל . רחא והשימב ןנובתהלו ןיזאהל לכונשבושח .עבטהו םירבחה

  . םירחאל םכלשמ תתל ולכות םגו םכמצעל ינייחר ןורכיז םע

 ,תרחא הצובקל ,התיכל ( םיריבעמ ךיאו ימל טילחהל רשפא . תוגצמב לכתסנ ואוב וישכעו

  התיכה תכנחמל הלבוהה תא ריזחהל ןתינ הזה בלשב – . )רתוי הכומנ התיכל

  .הלרגהה יפ לע הדירפ תואמחמ בבס

  ףוסה
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